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Uke 21 
 

22. mai: Ronald Fangen 
Norsk forfatter og salmedikter 

 
Ronald Fangen var født i Kragerø den 29. april i 1895. Han vokste opp på Finse og i Bergen 
og arbeidet som journalist, forfatter og litteraturkritiker i Kristiania og i Danmark. Fra 1928 til 
1933 var han formann i den norske forfatterforeningen. I 1934 sluttet han seg til den 
høykirkelige Oxford-bevegelsen. Siden 1937 bodde han på gården Dusgård i Ringsaker. 
I november 1940 ble han som den første forfatteren fengslet av nazistene. Han ble løslatt i 
juni 1941, men ble holdt under oppsyn av Gestapo. Under fengselsoppholdet skrev han 
salmen Be for oss Herre (Norsk salmebok 452). I 1942 skrev han teksten til misjonskantaten 
til 100-års-jubileet for Det norske Misjonsselskap. Denne inneholder salmen Guds menighet 
er jordens største under (Norsk salmebok 542). Salmen avspeiler tiden og krigssituasjonen: 
Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. 
Etter krigen var Ronald Fangen engasjert i Kristelig Folkeparti og i den nystartete avisen Vårt 
Land. Han døde i en flyulykke på Snarøya 22. mai i 1946 og ble gravlagt ved Ringsaker kirke.  
 
Bønn: Be for oss, Herre, i vår nød at troen må stå fast, 
i kors og trengsel, liv og død, i pinsel og i plage, ja, om all verden brast! 
(Ronald Fangen i Norsk salmebok 452,1) 
 
Bibeltekster:    Sal 9  Fil 4,12-21 Joh 17,9-19 
 

Så kommer dagen da alt hat skal smelte som sne og is for sol og sommervær. 
Da faller Satans makt, da skal hans velde gi tapt for dem som strider i Guds hær. 

 (Ronald Fangen i Norsk salmebok 542,2) 
 
Andre merkedager: 

21. mai: Hemming av Åbo (om 1300 – 1366) var biskop av Åbo i Finland og fredsmekler. 
22. mai: Helen of Caernarvon (død etter 388) var en kristen walisisk prinsesse som ble gift 
med den romerske hærføreren Magnus Maximus. Hun organiserte byggingen av det romerske 
veinettet i Wales, Sarn Helen. Hun fulgte sin mann til kontinentet hvor de hun kjent med 
Martin av Tours (se 11. november). Etter mannens død i 388 reiste hun tilbake til Wales og 
bygget kirker. Hun er mor til den walisiske biskopen Konstantin og blandes derfor ofte 
sammen med moren til keiser Konstantin som blir minnet den 21. mai. 
23. mai: Ludvig Mathias Lindemann (28.11.1812 - 23.5.1887) var organist og komponist. 
Han samlet folkemelodier og gav i 1877 ut den offisielle koralbok for Den norske kirke. 
23. mai: Ludwig Nommensen (6.2.1834 – 23.5.1918) var fra den tysk-danske vadehavsøya 
Nordstrand. Han ble misjonær for Batak-folket på Sumatra. 
24. mai: Dagmar av Danmark (død i 1212) var dronning av Danmark. Hun levde sitt liv 
preget av gudsfrykt og nestekjærlighet. 
25. mai: Beda (om 673 – 735) ble 7 år gammel munk i Wearmouth og fra 691 i Jarrow. Han 
skrev mange avhandlinger, bl.a. om den engelske kirkes historie fram til 731. Han var lojal 
mot den romerske kristendomsformen, men hadde en dyp respekt for de keltiske helgener. 
26. mai: Augustin av Canterbury (om 546 – 604) ble sendt av pave Gregor den store til 
England. I følge Beda hadde Gregor sett britiske slaver i Roma og hørt at de var hedenske 
anglere. ”De er ikke anglere, men engler,” sa Gregor (Non Angli, sed Angeli – Not Angles, 
but angels). Samme våren som Columba døde på Iona (se 9. juni), kom Augustin i 597 til den 
kristne dronning Bertha i Kent og tok i bruk en eldre romersk-britisk kirke i Canterbury. 


