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Uke 28 
 

15. juli: Svithun (translatio Svithuni) 
Biskop i Winchester, død 862, skrinlagt 15.7.971 

 
Lite er kjent om Svithun som var biskop i Winchester i Sør England. Han blir husket for sin 
nestekjærlighet og ydmykhet. Han døde den 2. juli 862 (syftesok på primstaven). 
Svithun ønsket å bli gravlagt utenfor inngangsdøra til den gamle katedralen slik at folk kunne 
tråkke på graven hans. 109 år senere ble katedralen i utvidet, og hans skrin ble den 15. juli i 
971 flyttet (translatio) inn i kirka. Flyttingen ble ledsaget av regn og uvær som ble tolket som 
Svithuns misbilligelse. Dette har ført til det kjente engelske ordtak og værmerke: Regn på 
Svithun-dagen innleder 40 dager med regn. I 1093 ble skrinet ført til den nye normanniske 
katedralen som ble bygget ved siden av den gamle. Skrinet ble ødelagt i 1538. 
Stavanger domkirke er vigslet til Svithun. Også Ervik kyrkje (fra 1970) på Stadlandet blir av 
mange kalt for ”St.Svithun kapell”: Hurtigruta St.Svithun ble den 30. september i 1943 
bombet utenfor Ervik. Lokalbefolkningen gjorde en heltemodig innsats for å berge 
overlevende. Som takk fikk bygda skipsklokka fra båten, noe som satt fart i gamle planer om 
et kirkehus ved den gamle kirkegården i Ervik. Skipsklokka henger nå som kirkeklokke i 
Ervik kyrkje. På kirkegården i Ervik er det hvert år den tradisjonelle Ervikpreika. De siste 
tiåra har den vært i midten av juli, og dermed nær Svithun-dagen (uten at dette er bevisst valgt 
med tanke på Svithun-dagen). 
 
Bønn: Vår Far i himmelen, du lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett, og 
spredte din velsignelse gjennom Svithun. Vi ber deg: La veien åpne seg for oss og vinden 
blåse bak oss. La solen skinne på vårt ansikt og regnet falle mykt på våre marker. Og la oss gå 
under din velsignelse og spre den til andre. 
 
Bibeltekster: Sal 65     1.Kong 18,41-46 Matt 5,43-48 
 

Havets dyp og fjellets tyngde kjenner du, vår Gud og Far. 
Solen, vinden, regnet synger om din ære natt og dag. 

(E.Skeie i Salmer 97:38. Salmen kan også synges på melodien ”Rop det ut”) 
 
Andre merkedager: 
 
10. juli (primstav) Knutsok: Knut IV den hellige fra Danmark ble den 10. juli 1086 drept i 
Albanuskirken i Odense. 
11. juli: Helga (Olga, Elena, d. 969) var en kvinne fra Norden som ble gift med storhertogen 
av Kiev. Som enke ble hun kristen og tok navnet Elena. Hennes barnebarn Vladimir begynte 
kristningen av Russland. 
12.juli: Henrik Wergeland (17.6.1808 – 12.7.1845) gav i 1830 ut ”Skabelsen, mennesket og 
Messias”. Han arbeidet for å få opphevet paragrafen i grunnloven om at jøder ikke hadde 
adgang til riket. Han startet tradisjonen med barnetog på 17. mai. Han skrev barnesalmen 
”Den prektigkledde sommerfugl” (Norsk salmebok 285). 
12. juli: Nathan Søderblom (svensk erkebiskop, f. 15.01.1866, d. 12.07.1931) 
15.7. David fra Västeras var en av de angelsaksiske misjonærene som på 1000-tallet reiste 
fra England til Skandinavia (se også 15.2. Sigurd/Sigfrid; 2.6. Stephan/Simon;  24.6. Thøger). 
Han blir kalt for ”Västmanländs apostel”. Han døde i 1082 og er gravlagt i Munkatorp. 


