
Johan Falkberget og kirka på Røros 

Johan Falkberget var døpt i Røros kirke 
(1879), sto til konfirmasjon i Røros kirke 
(1895) og ble gravlagt fra Røros kirke (1967). 
Hans grav og familiegravstedet ligger på 
Røros’ øvre kirkegård (se kartoppslag).  

I romanen Den fjerde nattevakt (1923) har 
Bergstadens Ziir en sentral plass. Følgende 
utdrag skildrer nypresten Sigismunds første 
møte med kirkebygget:  

Han gikk hurtig opp mot kirken. Hva 
som enn ville skje, det var forut av Gud 
besluttet. «Hans vilje skje! Hans navn 
være lovet!» Og Sigismund steg med 
faste skritt opp stentrappen til 
kirkedøren. Nøkkelen sto i. Han vred 
den om og steg inn. Andektig strøk han 
luen av og ble stående ved de nederste 
stolrader og stirre opp mot alteret. 
Kirkens prakt slo ham med forbauselse. 
Han hadde knapt sett dens make! Han 
gikk så langsomt og stille og med bøyd 
hode opp mot alteret og knelte ved 
alterringen. Ved de botferdige og 
nådesøkendes benk var også hans plass. 

En stor fryd gjennomstrømmet hans 
sinn. Han kjente seg nær Gud, 
allkjærlighetens Gud.  

Han begynte å be om at Han i sin nåde 
aldri måtte gå fra ham. Da husket han 
på Petri ord: «Herre, gå fra meg, jeg er 
en syndig mann!» Nei, han torde ikke 
her på dette sted gjenta den hellige 
apostels bønn. Dertil trengte han altfor 
hardt til Herrens nærhet. 

«Ånd også du på mitt ansikt, du Guds 
sønn, og tilsi meg, som du etter din 
hellige oppstandelse tilsa dine disipler 
din helligånd!» Hvorpå han høyt ba 
«Fader vår.» Og da han kom til «ti ditt 
er riket, makten og æren!» tok tårene på 
å dryppe ned på alterringens røde trekk. 
Og han fornummet en røst som sa: 
«Her i dette hus er det din gjerning 
begynner! Her er det din dag 
opprinner!» Hulkende utbrøt han: «Jeg 
har svoret Jehova med et hellig, evig ja!» 

Ja, måtte han alltid få styrke til å holde 
dette løftet, denne ed for Guds åsyn. 
Hans egen kraft var intet verd. 

Han reiste seg styrket. Og han ble 
stående og se på bildene som var 
opphengt i kirken, leste flyktig 
underskrifter og så overfladisk på 
ornamenter; først ved altertavlen, som 
forestilte «Christi Nadvere», festet 
tankene seg ved den han så: mesteren, 

Guds sønn, i den natt han ble forrådt. 
Over det gamle bilde lå en gripende 
nattestemning. Han kunne godt forstå 
at menneskene kastet seg i ydmykhet og 
tilbedelse på kne foran bilder fra den 
hellige skrift. Kunsten levendegjorde 
ordet.  

Benjamin Sigismund ble revet ut av sine 
betraktninger ved at tårnuret igjen slo; 
åtte tunge slag! Nå brøt solen inn 
gjennom vinduene. Hele kirken lå i et 
eneste gyllenblekt lys. 

 

(Fra kapittelet «Og den første morgen») 

Johan Falkberget selv omtalte gjerne 
Bergstadens Ziir som Fjellets katedral.  
Kirke og religion spiller en stor rolle i 
miljøene han skildrer i sine senere romaner, 
der kristentroen har en naturlig og integrert 
plass i hverdags-menneskenes liv. Hos Johan 
Falkberget er det særlig slik at de fattige, 
utslåtte og undertrykte gir rom for Kristi 
nærvær i verden. Dette speiler forfatterens 
eget livssyn: Han kombinerte en fast 
kristentro med en glødende sosialisme. 

Røros og Glåmos menigheter feirer egne 
temagudstjenester i dialog med Johan 
Falkbergets forfatterskap, kalt Falkberget-
messe. Disse feires vanligvis i Røros kirke 1. 
mai og på Ratvolden en søndag i juli. 

(Tekst: Harald Hauge 2018) 


