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Det som no pågår, ser 
ut til å vera politisk 
taktikkeri på eit tynt grunnlag. Rekninga for full-
skala reinsing på minst 25 milliardar kroner, forto-
nar seg nemleg nokså usikker. Kva fullskala rein-
sing på Mongstad til sjuande og sist vil kosta, veit 
vel ingen i dag. Frp og Høgre sentralt ser ut til å 
ha behov for å markera usemje med dei raudgrø-
ne. I så fall bør dei koma med ei grundig forklaring 
på kvifor fullskala reinsing skal verta langt rimele-
gare å utvikla andre stader enn på Mongstad.

Strilen, Isdalstø 

Det startet så forsiktig 
i en stall, men i disse 
dager ser vi at to 
milliarder kristne fra nær sagt alle folkeslag, 
forbereder seg til å feire han som kom med 
Guds frelse og som englene sang om.

Jarle Råmunddal, generalsekretær i Det Norske 
Misjonsforbund, i Misjonsbladet

KRINGSJÅ KIRKEBAKKEN

Det er helt vilt, 
det skal ikke gå 

an. Det skulle være umulig 
å selge plater nå når folk 
laster ned, men så er det 
altså mulig allikevel? Jeg ser 
spøkelser på høylys dag og 
venter på den store smellen.

Bjørn Eidsvåg til Hamar Arbeiderblad, 
etter å ha passert 180.00  

solgte eksemplarer 

LA oSS BE foR
■■ Julens gudstjenester og møter
■■ Folket i Georgia
■■ Juletrafikken

Hoggormen er verdens mest utbredte slangeart. 
Det skal finnes 200 ulike arter i hoggormfami-
lien. De finnes over det meste av jorden, helt 
nord til polarsirkelen. Den norske hoggormen 
er giftig, og de fleste av oss synes den er en 
skummel skapning som vi helst holder oss langt 
unna. Men den er egentlig ikke så veldig far-
lig for mennesker. Verre er det med noen av de 
hoggorm-artene som finnes omkring Middelha-
vet. Det kan være livsfarlig å bli bitt av en aspis-
hoggorm eller en sandviper. 

Det var slike farlige arter man forholdt seg til 
i bibelens historier. Det var ikke uten grunn de 
skapte frykt, på samme måte som ulv, leopard 

og løve. 
Profeten Jesaia forteller 

om det fredsriket som 
skal opprettes når frel-
seskongen kommer. Han 
som skal skyte opp som 
en kvist «fra Isais stubb» – 
altså nedstamme fra den 
store kong David. I dette 
fredsriket skal kalv og 
ungløve beite sammen, 
og ulven skal bo sammen 
med lammet. Dessuten 
har det skjedd noe med 
hoggormen: «Sped-
barnet leker ved hogg-
ormens hule, og veslebarnet 
rekker hånden ut mot hulen 
der giftslangen bor.»

Vi lever ikke i dette fredsriket. Men det er dette 
som er målet for Guds frelse. Det er en frelse 
som skal omfatte hele skaperverket, mennesker 
og dyr, hav, himmel og jord. I dette fredsriket 
skal fiendskap være borte. Selv villdyrene vil 
være temmet. Selv hoggormen blir en venn.

Da Jesus kom til jorden julenatt, startet Guds 
aksjon for å frelse verden. Påske og pinse er 
etapper på denne redningsaksjonen. Vi får være 
Guds medarbeidere i vårt liv. Men fullendelsen 
ligger ennå foran oss. Å feire jul kan være en 
foregripelse av paradis.

Per Eriksen er pastor i Fredrikstad Frikirke

Ved hoggormens 
hule

Per  
Eriksen

EttERtANKE

Pastor

■■ Tekstene:
■■ Jesaia 11,1-8pamflett. Eller som bare en på-

stand. Det litterære språket bryter 
seg fram og smyger seg fast i oss. 
«De syke» – som vi overser eller 
stuer vekk – kommer til oss på 
en annen og urovekkende måte 
i Fjellheims turbotekster. Fjell-
heim lar oss ikke dø i synden. Vi 
får ikke akkurat fred.

Tåkelegger mennesket. Det 
handler forresten ikke bare og 
i bunn og grunn om sykdom 
og stigmatisering. I Fellesskapets 
kunst (Cappelen Damm) ram-
mer han det menneskebildet vi 
omgir oss med. Og han rammer 

det han kaller «menneskets ab-
solutte selvgodhet». Innbefattet 
«mediespråkets naturødeleggel-
ser, fordommen mot uføretryg-
dede og litteraturens selvtilstrek-
kelighet». Han forsvarer men-
nesket, til tross for at det alltid 
har vært mer lønnsomt å forsvare 
samfunnet. Samfunnet er en ab-
strakt størrelse, mennesket (litt 
for) konkret. Gjennom å «foku-
sere på samfunnet», som vi tåke-
lagt sier i våre dager, blir det ene 
mennesket gjerne en usynlig dott. 
Fjellheim ser det.

Innerst inne leser jeg Fjellheim 
som en som etterlyser meg, oss, 

folk, politikere, statsråder til et 
livsnødvendig prosjekt – å ska-
pe nye verdier, som kjennetegnes 
ved at vi melder oss ut av selvgod-
heten og inn i hjertelaget. «Hjer-
telag», sier han nemlig – «er ikke 
bare en metafor, men henviser på 
en tilstand der hjertet er i lage.»

Jeg har det godt med at disse 
ordene glemmes om et par da-
ger. Men ser også fram til at vi 
tar det opp igjen om et par uker. 

Olav Egil Aune
kulturredaktør

olav.egil.aune@vl.no

Det har alltid vært mer lønnsomt å forsvare samfunnet enn mennesket. Men da hender det at det er 
noe som tåkelegges. Nemlig mennesket. Her åpner kronprinsesse Mette-Marit et lærings- og mest-
ringssenter ved Ullevål universitetssykehus, for familier med barn som har funksjonshemning eller  
kronisk sykdom.  Foto: Lise Aserud/Scanpix 

Skolelagets  
plass
Skolelaget på Tjodalyng har nå fått 
lov av rektor å fortsette på hennes 
betingelser. Det innebærer visstnok 
at elevene selv må stå for alt, ikke 
ta imot talere eller andaktsholdere 
utenfra. De ønsker nå at politikerne 
behandler saken.

Det har vært stor virksomhet på 
debattforum i lokalavisa, Østlands- 

Posten, som forøvrig har støttet 
skolelaget i en lederartikkel. Av 46 
innlegg på debattforum har jeg 
registrert to som støttet rektor og 
Re-leder en av tre Re-ledere i kom-
munen). Politikere fra nesten alle 
partier har enten støttet skolelaget 
på debattforum eller i leserbrev.

Det blir spennende å se hva som 

skjer videre i saken, men det skjer 
dessverre stadig mer som leder 
tankene hen på en kjent boktittel 
fra langt tilbake: Gråt mitt elskede 
land.

Edvart Askjem

Utdrag fra verdidebatt.no/artjem


