
BEGYNNELSEN 
Allerede i fjor begynte vi å feire 1000 års-jubileet for kristendommen her i landet. 

Kanskje biskop Andreas Arflot uttrykte det best dengang i Borre: "Vi er samlet her 

for å markere 1000 års jubileet for skiftet til kristen kultur". 

Hovedjubileet for kristningen av Norge, foregår i Moster på Bømlo nå i pinsen. Der 

gikk nemlig Olav Tryggvason i land da han vendte hjem til Norge. Som vi vet, vokste 

han opp i England, der han var blitt døpt, og hadde med seg angelsaksiske prester da 

han kom til Norge som konge. Han gikk inn for kristendommen med den 

nyomvendtes begeistring, men også med vikingenes hensynsløshet. Det het seg at 

særlig i Hålogaland var hedendommen ennå en makt i sinnene, og i Trønderlag var 

selve samfunnsorganisasjonen nøye knyttet til hov og blot. Her kjempet Olav 

kristendommen fram med makt: han brøt ned hovene, forbød bloting. tvang folk til å 

døpes, og slo de gjenstridige i hjel. Så kan man spørre: Var det rimelig at folk ville 

godta en religion som kunne tillate slike kampmidler? Vi bør kanskje se litt på Olavs 

bakgrunn. Selv om han var blitt døpt, og hadde lært om kristendommen, reiste han på 

vikingferd, og tedde seg som en ekte norsk viking: bli rik på andres bekostning, med 

skånselsløse midler. Dette var godtatt på den tida. Men vi står fortsatt spørrende: Var 

han ikke kjent med De ti bud, og var det ikke noe kjærlighetens evangelium i hans 

tro? Vi prøver å finne et svar. Bibler fantes ikke den gang, evangeliene gikk ofte fra 

munn til munn, eller som håndskrifter. Men det var svært få som kunne lese på den 

tida. Uansett. Olav Tryggvason holdt gudstjeneste på Moster, og bygde senere en 

kirke der. Så bredde kristendommen seg sakte over landet. Det har vært skiftende 

tider og kår, også for den. Men vi som lever i dag, har fått en arv som vi må føre 

videre. La oss tenne ett lys, hver på vår måte, etter de forutsetninger vi har. Slik kan 

vi alle være med, så Kristi lys skinner videre over Norge.  
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