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Uke 17 
 

23. april: Georg (Jørgen / Göran) 
Dragekjemper og martyr (3.århundre) 

 
Georg skal ha vært en soldat som led martyrdøden om 250 i Nikomedia (Izmid) i Tyrkia, eller 
om 303 i Lydda (Lod) i Palestina. Legendene forteller om fantastiske mirakler ved hans 
fengsling og død. Flere ganger skal han ha gjenoppstått etter henrettelsene. Den mest kjente 
legenden om Georg er fra middelalderen og forteller at Georg beseiret og drepte en ond drage 
som terroriserte en by. Han reddet kongsdatteren fra å bli ofret til dragen. Dragen er nok her et 
symbol for ondskapens makt. En mulig historisk kjerne i fortellingen er at den kristne kirken 
(jomfru og kongedatter) ble forfulgt av antikristne myndigheter (dragen).  
Onde drager, sjøormer og slanger symboliserer kaoskreftene. De peker tilbake på beretningen 
om syndefallet i 1 Mosebok 3, hvor Satan misbrukte slangen for å lure menneskene bort fra 
Gud. Helgenenes seier over drager og slanger viser at Kristus er sterkere enn mørkets makter 
(se Mikkelsmess 29.september): Patrick (se 17. mars) skal ha renset Irland fra slanger og gjort 
det til en hellig øy. Brendan (se 16. mai) møtte sjøuhyr som forsvant etter messefeiringen. 
Legendene om Columba (se 9. juni) forteller om en truende hval utenfor Iona som forsvant 
etter at den ble velsignet. En annen gang brukte Columba korsets tegn for å jage bort 
sjøormen i Loch Ness. 
Georg ble et ideal for ridderne. Siden korsfarertiden blir han nevnt som Englands 
nasjonalhelgen. Speiderbevegelsen som i 1907 ble startet i England bruker Georgsdagen 23. 
april til fornyelse av speiderløftet og speidergudstjenester, også i Norge. 
Georg gjaldt også som vernehelgen mot spedalskhet. Klostergodset fra Selja kloster ble av 
kong Christian III den 24. april 1545 overført til St. Jørgens Hospital i Bergen. Dette 
sykehuset for spedalske ble stiftet i 1411 og er oppkalt etter Georg. 
 
Bønn: Kjære Gud i høye himmel, hør mitt hjertes stille bønn: 
Hvor jeg er i verdens vrimmel, la meg ferdes som din sønn. 
La meg leve deg til ære, hedre Norge, far og mor, 
andre folk til nytte være, lyde speiderlovens ord. 
(Speiderbønnen, hos Kristin Solli Skøyen: En kurv til min datter, s.134) 
 
Bibeltekster:   Sal 74  Apg 28,1-10  Mark 16,15-20 
 

… jeg vil leve åpen for Gud og tjene andre … 
 (fra Speiderløftet) 

 
Andre merkedager: 
 
23. april: Jon Ögmundsson av Hólar (født om 1052 på Island) ble den første biskopen i 
Hólar ved Islands nordkyst. Her virket han etter misjonsbiskopen Bjarnvard som i 1068 var 
blitt den første biskopen på Selja. Jon Ögmundsson grunnla det første klosteret på Island, i 
Tingøyrar. Han forandret de førkristne hedenske ukenavn. Hans navn på ukedagene er fortsatt 
i bruk på dagens Island. Han døde 23. april i 1121. 
25. april: Markusmesse til minne om evangelisten Markus. Dagen ble kalt for den Store 
gangdagen hvor prest og menighet gikk bønnevandringer rundt åkrene for å velsigne jorden, 
noe som ligner på keltisk kristne bønnevandringer (se også den Lille gangdagen 1. mai). 
28. april: Adaldag (om 900 til 28. eller 29.4.988) ble erkebiskop i Hamburg-Bremen og 
arbeidet for misjonen i Skandinavia. 
 


