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«Vor kristne og humanistiske arv» 
 

 

Det er en glede for meg å innlede presentasjonen av boka «Vor kristne og humanistiske arv. 

Betraktninger ved 200- årsjubileet for Grunnloven». Boka er utgitt av Nidaros bispedømme i 

anledning jubileet.  

Pilegrimsprest Einar Vegge vil videre gi en nærmere innholdsmessig presentasjon av boka.  

Dette er en stor begivenhet. Nær tre års arbeid er til ende. Og det har resultert i ei bok vi er 

særdeles stolte av, og har store forventninger til. Ved siden av at det er en bok med faglig 

bredde og tyngde, så er det blitt en særdeles vakker bok, med et rikholdig billedmateriale. Og 

forsiden prydes ikke av Nidarosdomen, som kanskje forventet, men Nidaros bispedømmes 

moderne katedral, Steinkjer kirkes alterparti, med Jacob Weidemanns vakre glassmaleri som 

omkranser Sivert Donalis krusifiks. Et kraftig underkommunisert kirkerom utenfor Innherred, 

etter min mening. Weidemanns vidunderlige vakre glassmalerier utsmykker hele 

kirkerommet. Også der to fremragende orgler. Dette er en skatt for alt folket. «Valfar dit!» 

Forsiden er og en heder til de mange vakre kirkebygg som er reist etter 1814 i landet vårt, -her 

med  Weidemannkatedralen som den også kalles lokalt, som på en utrolig skjønn måte viser 

forbindelsen som det alltid bør være mellom tradisjon og fornyelse i i både kirke og samfunn..  

Nidaros Bispedømmeråd oppnevnte i 2010 Nidaros bispedømmes komitè for markering av 

grunnlovsjubileet i 2014. Komiteen har bestått av følgende medlemmer; Tor Singsaas, leder, 

Ola T. Lånke, nestleder, Steinar Bjerkestrand, Renate Gundersen, Turid Hofstad, Ragnhild 



Jepsen, Bertil Jønsson, Kari Borten Moe, Per Steinar Raaen, og med Søren Hjorth som 

sekretær. 

Komiteen for grunnlovsjubileet har sett det som en prioritert oppgave å arbeide med, og utgi 

denne boken for å belyse de kirkelige utviklingslinjene som har hatt betydning for 

grunnlovsdannelsen. 

Det har vært viktig for oss å utgi en bok som ikke bare så dette fra et Nidaros-perspektiv, fra 

Trøndelag, slik at det kun ble et regionalt prosjekt. Men bla med utgangspunkt i Nidaros 

domkirkes viktige og klare symbolrolle i vår nasjonsdannelse, har vi sett det som en oppgave 

og utfordring å utgi en bok som har relevans og aktualitet for hele Den norske kirke. Vi håper 

at denne bokutgivelsen kan oppfattes som en gave til hele Den norske kirke, og at den kan 

være interessant for mange ut over det ganske land. Det kan vennligst oppfattes slik at 

Nidaros bispedømme på vegne av hele kirken har tatt på seg oppgaven med å utgi ei bok 

bestående av betraktninger omkring grunnlovsjubileet. Vi er derfor svært glade og tilfredse 

med at de 18 artikkelforfatterne kommer fra hele landet, og at de representerer ulike fagmiljø i 

kirke og samfunn. Det er ei bok med høy faglig profil, men samtidig med bevissthet om at det 

skal være artikler som kan kommunisere med den alminnelige leser. En stor takk til 

artikkelforfatterne. 

Jeg vil nå rette en særlig takk til Einar Vegge, Øystein Ekroll og Søren Hjorth som har nedlagt 

et betydelig arbeid som redaktører av boken, og til NDR`s forlag ved direktør Steinar 

Bjerkestrand for bokens utgivelse. 

Takk også de som har gitt økonomisk støtte; Jeg vil særlig nevne Sparebank 1 MidtNorge ved 

Eli Arnstad som ga oss den nødvendige startkapital slik at vi våget å gå i gang med 

bokprosjektet, som selvsagt ble et stort økonomisk løft. 

Jeg gir nå ordet til Einar Vegge for en innholdsmessig presentasjon av boka. 


