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Det var interessant og spennende 
å lese artiklene om Jesu himmel-
fart i Vårt Land 13. mai. Forfat-
terne skriver som om de levde da 
det skjedde, som for eksempel: 
«Nasaret-mann forsvant i dag».

En av de best skrevne artiklene 
var den om Maria Magdalena. Den 
får først og fremst frem at disip-
lene ikke trodde på Maria Mag-
dalena da hun kom og fortalte 
om Jesu oppstandelse. Forfat-
teren skriver: «Noen ganger var 
jeg redd Peter, sier hun. – Han 
var oppfarende og da han etter 
hvert skjønte at Jesus var levende, 
likte han ikke at Jesus først hadde 
vist seg for meg, en kvinne. Jeg 
snakket også med Jesus om det. 
«Herre», sa jeg – «du forstår all-
tid hva jeg mener, men hver gang 
jeg prøver å si noe farer Peter 
opp og irettesetter meg. Han truer 
meg, og jeg vil nesten si – han 
hater kvinner.»

Tenk om Jesus hadde valgt Ma-
ria Magdalena istedenfor Peter 
som den han ville bygge sin kirke 
på? Hva hadde Paulus sagt da 
om kvinnene? Og alle pavene i 
oldkirken?

Hvordan ville synet på kvin-
ner da ha vært i kirken frem til 
i dag? Kanskje slik Jesus så på 
kvinnene, han som hadde samta-
ler med dem, som lot dem vaske 
føttene hans, han som elsket sin 
mor og Maria Magdalena? Det 
hadde vært full likestilling mellom 
mann og kvinne fra første stund. 
Akk, hvilken situasjon!
Victor Hellern. idéhistoriker

Tenk om Jesus 
hadde valgt  
Maria Magdalena?

Vårt Land skriver på lederplass 
21. mai om hvor fornuftig det var 
av den israelske statsminister  
 Netanyahu å forkaste forslaget 
om segregering på bussene i 
 Israel. Men hadde det ikke vært 
mer ærlig av statsministeren å la 
det gå gjennom? Ubehagelig som 
det ville vært, hadde det tydelig 
vist fram rasismen og herrefolk-
mentaliteten som Israel domi-
neres av, i stedet for å late som 
den ikke finnes. Vårt Land bør ta 
til orde for å støtte palestiner-
nes kamp mot okkupasjon og 
etnisk rensing, heller enn bare å 
ta halvhjertet avstand fra toppen 
av isfjellet. For det er det grunn-
leggende sett denne konflikten 
handler om. Hvis vi nordmenn 
skal stolt feire frigjøringsdagen 
og 17. mai, og snakke varmt om 
da vi ble frigjort fra tysk okkupa-
sjon i 1945, så må vi også ta klart 
avstand fra andre lands okkupa-
sjon og undertrykking. Hvis ikke 
blir feiringene i mai rent hykleri. 
Arild Borgen,  
leder Rødt Hordaland

Toppen 
på isfjellet

Religion  
i mediene
Ann KRistin  
GResAKeR
Forsker og stipendi-
at ved KIFO Institutt 
for kirke-, religions- 
og livssynsforskning

Det viser en studie som 
sammenligner norske 
livsstilblader fra årene 
1988, 1998 og 2008 i 

boka Religionens tilbakekomst 
i offentligheten?

Spørsmålet om hvilken rolle  
religion har i offentligheten, har 
den siste tiden vært tema for 
oppslag i mediene. Hvilken rolle  
  har religion i norske  medier? I 
boka Religionens tilbakekomst 
i offentligheten? undersøkes 
 religionens plass og rolle i ulike 
 deler av norsk offentlighet de 
siste 30 årene.

Vi har studert religionens syn-
lighet i aviser og blader om livs-
stil. Om førstnevnte konkluderer 
medieprofessor Knut Lundby at 

religion utgjør en perifer del av 
det totale avismaterialet. Sam-
tidig har det blitt mer diskusjon 
om religion. Nå er det, kanskje 
ikke overraskende, islam som 
tildeles skurkerollen i avisene. 

I blader er islam derimot lite 
omtalt. Ulikhetene henger nok 
sammen med aviser og bladers 
ulike formål og sjangerkriterier. 
Aviser forfølger nyhetskriterier 
som aktualitet og konflikt,  blader 
orienterer seg mot det  private og 
personlige med et informativt 
og underholdende preg.  Enkelt 
sagt fremstilles religion som 
mer omdiskutert i aviser og som 
« feelgood» i blader. 

Religion og kjønn. Det er flere  
eksempler på at religion  til deles 
en plass i populær kulturen. TV-
programmet « Åndenes makt» 
der seerne blir vitne til såkalt 
åndelig husrensing, er et typisk 
eksempel. Et annet er kvinne-
bladenes horoskop spalter, som 
ikke nødvendigvis oppfattes som 
«religiøse».

Likevel er slike spalter med på 

å gi religion en synlighet i po-
pulærkulturen. Et fellestrekk 
ved disse eksemplene er at de 
især konsumeres av et kvinne-
lig  publikum. Betyr det at medier 
rettet mot menn overser religion 
som tema? Studien av kvinne- og 
mannebladers religionsdekning 
tyder ikke på at manneblader er 
uinteressert i religion. Det som 
derimot skiller bladene, er hvilke 
religioner som omtales og måten 
de omtales på.

Kvinneblader dekker religion 
som en del av lesernes hver-
dagsliv og identitet. Mannebla-
der fremstiller religion fra et per-
spektiv utenfra, der religion er 
rart og litt gøy og angår andre. 
Bladenes ideer om kjønn og alder 
legger premisser for og spiller 
inn i hva som skrives om religion 
og hvordan det skrives.

Studien viser skifter i beto-
ningen av religionstyper. Mens 
kvinne bladene tidligere fron-
tet kristendom og alternativ  
religiøsitet via astrologi og  
over naturlige fenomen, har kris-
tendom den siste tiden mistet sin 

Kvinneblader bidrar til å normalisere religion, mens manneblader fremhever 
religion som noe rart for «de andre».

U 
Få nordmenn  
har tiltro til at 
stjernetegn har 
innflytelse på 
 deres skjebne  
og personlighet.
Ann Kristin Gresaker

Åndelige  
kvinner og 
irreligiøse 
menn? 

si din mening
Y verdidebatt.no/annkg
Diskuter framstilling av 

religion i mediene - i vårt 
nettforum.

vårt land
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plass og alternativreligiøsitet har 
 beholdt sin. I mannebladene  
er «referansereligionen» kris
tendom, selv om det finnes unn
tak. I 1998 publiserte Vi Menn 
horoskop ukentlig, et tilsyne
latende brudd på forventninger 
knyttet til mannebladet som 
sjanger.

Horoskop. Få nordmenn har 
tiltro til at stjernetegn har inn
flytelse på deres skjebne og per
sonlighet. Kvinner er imidlertid 
mer overbeviste enn menn. Dette 
gjenspeiler seg i blader. Horo
skop er nærmest et obligatorisk 
element i kvinneblader og så å 
si fraværende i manneblader. 
Unntaket er altså Vi Menn i 1998.

Bladet Vi Menn poengterte 
riktig nok for leserne at astrologi 
– eller spådommer, som de kalte 
det – tradisjonelt sett er kvinne
nes domene: «Kvinner har gjort 
det lenge, men nå bryter også 
menn sammen og tyr til spå
dommer når problemene tårner 
seg opp enten det er snakk om 
jobb eller kjærlighet». Vi Menns  
forsøk på å normalisere astrologi 
for menn innebar et søkelys på 
sex. I horoskopet konsentrerte 
innholdet seg om anledninger 
for sex. Astrologen ble presen

tert som «sexy» og  var avbil
det  halvnaken. Astrologi ble alt
så fremstilt i en form som ikke 
 bryter radikalt med Vi Menns 
logikk. 

Det er også forskjeller mellom 
kvinnebladenes omtale av astro
logi. Familiebladet Allers, rettet 
mot godt voksne kvinner, nøyde 
seg i 2008 ikke bare med horo
skop. Her var astrologen også del 
av det rådgivende helsepanelet. 
Med det ble astrologen profesjo
nalisert, astrologi befestet som 
del av en helsediskurs og leserne 
fremstilt til å ta astrologi på alvor. 
Det Nye, bladet for unge kvinner, 
konsentrerte seg om horoskop
sjangeren med en kommersiell 
vinkling noe lik den i Vi Menn: 
Under (riktignok litt misvisende) 
tittelen «Sexoskopet»instruerte 
astrologen leserne i hvordan fin
ne, velge og fange en mann for 
romantisk tosomhet.

Blader omformer og tilpas
ser med andre ord religion ut 
fra kjønnede forventninger og 
forestillinger om lesernes inte
resseområder, som helse, sex og 
kjærlighet. 

Religionskomplekst. Vi lever 
i et religionskomplekst samfunn. 
Stadig flere nordmenn melder 

at de ikke er troende. Samtidig 
spiller religion (fortsatt) en rolle 
i den norske offentligheten, men 
på en annen måte enn tidlige
re. Vi Menn er et eksempel på 
disse motstridende tendensene; 
irreligiøsitet eller et personlig 
 sekulært ståsted innebærer ikke 
nødvendigvis at religion opp
leves som irrelevant eller uinter
essant i en større sammenheng. 
Kvinnebladene bidrar på sin side 
til å synliggjøre en religionsform, 
alternativreligiøsitet, som ellers 
ikke er så profilert i offentlighe
ten. Avisene konstruerer islam 
som omstridt og utfordrende. 
Således følger mediene religi
onsmangfoldet i offentligheten, 
samtidig som mediene bidrar 
til dette økende mangfoldet. 

Dagens blader. Som medie
feltet generelt, preges også blad
bransjen av omveltninger som 
følge av økende digitalisering 
og publikumsfragmentering. Få 
leser blader daglig. Likevel har 
blader om livsstil fortsatt en re
lativt stor rekkevidde, især blant 
kvinner. En kikk i dagens bla
der vitner om at religion fortsatt 
spiller en rolle – enten det angår 
vårt hverdagsliv eller samfunnet 
vi lever i.

Konfirmasjon
Lars GiLberG
Journalist Vårt Land

Jeg inviterte i forrige  
uke til debatt om 
konfirmasjons riten 
i Norge og st i lte 

spørsmål ved to ting: Er 
14åringer modne nok 
til offentlig å velge livs
syn? Og hvor heldig for de 
unges integritet er det at 
et slikt valg kombineres 
med voldsomme penge
gaver? («Unge på kne for 
Gud», Vårt Land 19. mai).

Debatt er det blitt, og det 
er fint. Det er rørende å se 
at HumanEtisk Forbund 
og Den norske kirke har 
gått sammen om å skrive 
leserinnlegg der de for
svarer sine posisjoner og 
tradisjoner (Vårt Land 23. 
mai). Der framstiller de seg som altruistiske jord
mødre som hjelper ungdommene til å finne sin 
egen identitet. At 14åringenes veivalg (ingen kan 
benekte at det er et veivalg om man skal konfir
meres her eller der, eller om man skal stå utenfor) 
kobles sammen med pengegaver, blir ikke kom
mentert av pressesjef Jens BrunPedersen i HEF og 
kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Dnk.

Mange med tilknytning til Den norske kirke har 
også brukt mye energi på å understreke at det som 
bekreftes i deres versjon av konfirmasjonen, er 
Guds løfter til de unge, og ikke omvendt.

Ikke borte. Flere skribenter på verdidebatt.no 
har påvist at bekjennelseselementet slett ikke er 
borte fra konfirmasjonen. På Dnks hjemmesider 
heter det: «Ved å delta i konfirmasjonstiden kan 
den unge erfare, reflektere rundt og bli styrket i 
troen og sin tilhørighet til kirken».

Høgskoledosent Birger Løvlie påpeker også at 
denne trosstyrkingen understrekes av budskapet i 
salmene som Norsk salmebok tilbyr for konfirma
sjonstiden. Lagt i munnen på konfirmanten lyder 
det: «Døpt til Jesu Kristi død, født til liv tross synd 
og nød, deg, min skaper, møter jeg, og alt mitt jeg 
ofrer deg».

Sett utenfra er det påfallende hvor ivrige Dnks 
representanter er til å benekte at konfirmasjo
nen innebærer å ta standpunkt. Hvorfor er man 
så redde for å stå for det man står for – hvis man 
står for noe?

Ubehagelig.  Jeg skjønner at livet som ungdom 
består av mange vanskelige valg – med eller uten 
konfirmasjon. Min agenda var å utfordre til prinsi
piell refleksjon ved å stille noen ubehagelige spørs
mål. Prest Sunniva Gylver karakteriserte dette slik: 
«kjipt at en klok mann skriver så dumt».

Det er å håpe at ungdom som stiller kritiske 
spørsmål, ikke blir avfeid på samme måten.

Hvorfor  
så redde?

si din mening
Y verdidebatt.no/lag

verdidebatt.no/sunnivagylver
I vårt nettforum kan du lese Gilbergs kommentar 

«Ungdom på kne for Gud» og Sunniva Gylvers  
svar «Gilberg bommer» og følge debatten også om 

Sofie Brauts tekst «Kor store må vi vere?»
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KONFIRMASJON
TURID BONDEVIK
Tårnåsen

Det var med interesse 
jeg leste Lars Gilbergs 
kommentar «På kne 
for Gud» (Vårt Land 

19. mai). Han stiller spørsmål om  
14-15 åringer er modne nok til  
å ta religiøse valg og om ikke 
kombinasjonen store penge-
gaver og konfirmasjon er uhel-
dig. «Hvor vakkert er det egentlig 
at ungdom ligger på kne for Gud i 
en alder der mange egentlig ikke 
vet hva de vil?» skriver Gilberg.

Vakkert. Jo, Gilberg, det er 
vakkert. Det er sterkt, vakkert 
og det gir mening. (Jeg uttaler 
meg her om kirkelig konfirma-
sjon.) En god konfirmasjonstid 
kan romme alt det en ungdom 
er, på godt og ondt.

I samtaler og samlinger er det 
rom for tvil, frustrasjon og glede. 
Ungdommene får en mulighet til å  
komme inn i positive aktivi-
teter i kirkens regi. Her møter  
de temaer som sorg og død,  
glede og liv. Her er det mulighet  
for ettertanke og stillhet. Siden  
Gilberg ikke er konfirmert, ville 
han kanskje bli positivt over-
rasket over hva en god kon-
firmasjonstid kan inneholde.

En konfirmant blir kjent med 
kristendommens verdier og kir-
kens ritualer. Det er ingen som 
forventer at en 15-åring skal ha 
tatt endelige religiøse valg — selv 
om jeg ikke tror, og ikke finner 
noe bibelsk belegg for at man  
blir religiøst klokere med åra, 
som Gilberg går langt i å antyde. 

Måtehold. Pengejaget er vel 
neppe kirkens påfunn. Her må 
foreldre være med og vise måte-
hold, være gode forbilder og  
forsøke å få fokus over på  andre 
verdier. 

I år har jeg selv en konfirmant. 
Han har valgt å være KRIK- 
konfirmant. I september skal han 
stå kledd i hvit kappe, uten at vi 
forventer en 100 prosent avklart 
tro. Han vil nok være 15 år og 
glad, usikker, troende, tvilende 
og så fargerik bare en 15-åring 
kan være. Det kan kirken   
romme, og det er jeg glad for. 

Vakkert 
med unge 
på kne

U Han vil nok være 
glad, usikker, 

troende, tvilende og 
så fargerik bare en 
15-åring kan være. Det 
kan kirken romme.
Turid Bondevik

KONFIRMASJON
SOFIE BRAUT
Trebarnsmor. Kultur- 
formidlar og lektor. Bryne

Russ er rævva og kon-
firmasjon er kleint, slik 
har det tordna frå den 
vanlegvis eminente 

Lars Gilbergs tastatur i det siste. 
Det første er det lett å stemma 
i, at den latterleg malplas serte 
russetida skulle vore flytt til det 
faktisk var ein fullført skulegang 
å feira, er så innlysande at det 
kjennest idiotisk å nemna det. 

Men så var det konfirma-
sjonen då. I Gilbergs artikkel 
«Ungdom på kne for Gud» (Vårt 
Land 19. mai) går argumenta-
sjonsrekka på at ein er for ung 
til å tru, eller lærast opp i tru, 
fordi ein er for ung til å svinga 
Visakortet på Polet og fordi ein 
er under både seksuell og kri-
minell lågalder. Men kvifor er 
det dermed logisk at ein skulle 
vera for ung til å velja livssyn?

Ut av lufta. For meg verkar 
dette resonnementet teke heilt 
ut av lufta. I det universet som 
Gilberg presenterer meg for, 
vert ungdomstida ei umogleg 
tid (det er vel slik det blir opp-

levd av mange i ein stri straum 
av hormon, val og krysspress 
frå minst fire kantar i slengen).

På den eine sida er det ingen 
tvil om at russen toskar seg til 
med sine tallause variasjonar  
over primitive livsformer. Men 
prøver du deg nokre år før,  
med å delta i eit opplegg (jam-
før konfirmasjon) der du skal  
få rom til refleksjon over livet  
saman med jamaldringar, blir 
følgt opp av erfarne leiarar som 
er proppfulle av så vel opne 
spørsmål som opne armar, nei, 
sjå då er du for ung til det! 

Men kva skal dei unge  gjera 
då? Kva skal dei gjera med 
trua si, med spørsmåla sine og 
med det vaksenlivet som står 
der med døra på klem? Skal 
dei  berre venta på å bli vaksne 
nok? Og det neste spørsmålet 
ligg så snublande nær: kva tid 
vert eg klar for å ta fatt i desse 
spørsmåla? 

Komikk. Som vaksen kjenner 
eg mange gonger at eg manglar 
motet og sorgløysa eg hadde 
som heilt ung, til liksom berre 
å gje meg i kast med alt saman. 
Min påstand er at dess tidlegare 
ein gir seg spørsmåla og und-
ringa i vald, dess meir kan desse 
vera med på å prega livet. 

Å setja alt saman på vent til 
den dagen ein på underleg vis 
skulle vera «klar og kvalifisert», 
høyrest mest like bisart ut som 
då Jens Brun-Pedersen føreslo 
å gjera heimen til nøytral sone 
så barna ein dag fritt kunne 
«velja sjølv» når det galdt livs-
syn. Det vert fort eit komikkens 
skjær over ei slik overmodig tru 
på at vi liksom har ei nøytral 
maske klar til bruk ved høve. 
Men neske som har det, lever  
neppe livet på ein utprega  
integrert måte.

Urimeleg. Vel. Den årvisse 
kritikken som vert konfirman-
tane til del (at dei er griske og 
at dei er null interesserte i opp-
legget, men berre gjer det for 
festen og pengane) har alltid 
ein klang av noko urimeleg over 
seg. Vaksensamfunnet må bera  
ansvaret for eit eventuelt over-
fokus på pengar. Vaksensam-
funnet legg premissa for kva 
denne markeringa er og kan 
vera. Gilberg legg i kritikken 
mot konfirmasjonen på ein  
ekstra dimensjon: nemleg at dei 
er for unge og representantar for 
ein «alder der mange egentlig 
ikke vet hva de vil».

Dette rører ved eit interessant 
spørsmål, som har med det for-

U 
Dette er då  
ikkje ting som 
vert klart og  
lettfatteleg berre 
ein har lys nok på 
fødselsdagskaka.
Sofie Braut

      KONFIRMASJON: – Når byrja eg eigentleg å vita kva eg ville? Nokre av  
dei spørsmåla eg tok til å stilla då eg var 14-15 år har følgt meg langt inn i 
vaksenlivet, skriv Sofie Braut. Biletet er frå ein konfirmasjon i Vålerenga 
kirke i Oslo for nokre år sidan.  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

SI DIN MENING
Y verdidebatt.no/lag

verdidebatt.no/almond
I vårt nettforum kan du 
diskutere både Gilbergs 

kommentar «Unge på kne 
for Gud» og Sofie Brauts 

svar — og følgje debatten.

mative i livet å gjera. For kva tid 
byrja eg eigentleg å vita kva eg 
ville? Det er ikkje lett å gje svar. 
Men nokre av dei spørsmåla eg 
tok til å stilla, noko av den trua 
eg byrja å uttrykka alt då eg var 
14-15 år, har fulgt meg langt inn 
i vaksenlivet.

Lars Gilberg uroar seg for om 
konfirmantane er «modne nok», 
men ser ut til å ha mista av syne 
at det også for meg som er 37, 
kan kjennast vanskeleg å fatta 
korleis vondskapen i verda kan 
finnast når Gud er god og all-
mektig. Dette er då ikkje ting som 
vert klart og lettfatteleg berre ein 
har lys nok på fødselsdagskaka.

Ikkje konstruktivt. Og når det 
gjeld alle desse aldersgrensene 
som vert paraderte i Gilbergs  
artikkel, så er det kanskje ikkje 
så vanskeleg likevel. Det kan 
vera lurt å tenkja over tru og liv i 
god tid før du eventuelt skal stilla  
deg i polkøen. Før du tek lappen 
også, for den del! Det å ta frå unge 
ein arena for å bryna seg på trua 
og livet, vil vera nok eit steg mot 
eit meir åndsfattig samfunn.

Med alt det gode Lars Gilberg 
representerer i meiningsspaltene 
i Vårt Land, er det klart at det 
ikkje er dette han siktar mot. Men 
denne gongen er det vanskeleg å 
sjå det konstruktive i kritikken.

Lars Gilberg skyter ikke bare over mål, jeg er 
usikker på om han er på rett bane. 

Forskning viser at standpunkt om tro tas i 
ungdomstida. Hvis det er noe tidspunkt det 
er viktig for en kirke å tilby trosopplæring og 
forbønn, må det jo være når ungdommene 
er «stengt på grunn av ombygging». Vil du 
ha innvirkning på husbygging bør du være 
der når det skjer.

Ungdommer er ikke så «grunne» som folk 
liker å tro, men spør du om penger er en viktig 
grunn til konfirmasjon, så vil det vel være løgn 
å svare nei. Klart det er ok å få penger. Spør jeg 
deg om det at du får lønn er viktig for å jobbe, 

så er det jo det? Men spør jeg deg hvorfor du 
jobber der du gjør, er svaret kanskje et annet?

Spør du kirkelige konfirmanter om hvorfor 
de velger kirka, svarer majoriteten ting som: 
fordi de er døpt, at de vil lære mer om kris-
tendommen, at de har hørt det er kjekt, at de 
vil være sammen med venner, at det er tradi-
sjon og oppleves som viktig og riktig, og flere 
enn du tror — fordi de regner seg som kristne.

Nå må jammen folk slutte å undervurdere 
hva som foregår inni en 14-åring! Snakk med 
en! Du kan risikere å bli overraska.

Bente Nistad Westermoen. Tidligere kateket

Snakk med en 14-åring

KONFIRMASJON
SUNNIVA GYLVER
Prest. Stipendiat Menighetsfakultetet

Jeg er jevnt over entusiastisk når jeg 
deler skriveriene til min venn Lars 
Gilberg. Men i kommentaren om kon-
firmasjon synes jeg han bommer. 

Jeg er enig i at den økonomiske siden 
ved konfirmasjonsfeiringen har tatt helt 
av — og det som bekymrer meg mest  
ved det, er hvordan det ekskluderer og de 
med en litt mer sårbar økonomi. Men det 
er verken troens eller kirkens feil. 

Tvert om opplever jeg at kirkens kon-
firmasjonsopplegg utfordrer forbruker-
kultur og pengepress og formidler andre  
verdier. Så tolker jeg ham dit at han 
 antyder at kirken (og for så vidt Human-
Etisk Forbund også) vil få tak på ungdom-
men mens de ennå er max påvirkelige, for 
å kunne hjernevaske dem.

Sårbar alder. Man kan selvfølgelig  
diskutere om det i vår tid er den rette  
alderen for en overgangsrite inn til  
voksenlivet, som det jo fungerte som før 
— nå vil vel mange knapt regne seg som 
voksne før pensjonsalder. Men 14-15-års-
alderen er en spennende og sårbar alder — 
og nettopp da trenger man kloke voksne 
og jevnaldrede man kan sparre med om 
livets store spørsmål, kropp, identitet, sex, 
tro, verdier, rettferdighet, døden med mer.

Eller tror Gilberg at hvis man ikke går 
til konfirmasjonsforberedelser, så tar man 
selvstendige, kloke, frie valg og beslutnin-
ger? Nettopp da trenger man kanskje også 
en fest hvor mor, far, tante eller fadder 
kan tale og feire deg, og komme med be-
kreftende ord og kjærlighetserklæringer.

God ballast. Jeg har fulgt flere konfir-
manter både som prest, mamma, fadder 
og venn, og opplever at mange av dem 
opplever både konfirmasjonstiden og  
-dagen, talene og festen som noe vel-
dig stort og en god ballast videre i livet. 
Dette betyr ikke at jeg overser de mange,  
vanskelige situasjonene konfirmasjons-

tradisjonen også skaper, eller de konfir-
mantledere som ikke gjør en god jobb.

Men generelt skårer kirkens konfir-
mantopplegg svært bra, og mange unge 
og voksne ledere legger ned mengder av 
arbeid og tid for at det skal bli best mulig. 

Til slutt vil jeg bare understreke at når 
Gilberg gjør et poeng av at konfirmantene 
nærmest får penger for å bekjenne troen, 
så er det altså sånn at det som først og 
fremst bekreftes (confirmare=bekrefte) 
i konfirmasjonshandlingen, er at Guds 
løfte til oss i dåpen står fast. Det er Gud 
som er subjekt. 

Underveis. Allerede i 1920 fikk vi en 
alternativ liturgi hvor konfirmasjonen 
var en forbønns- og velsignelseshand-
ling. I 1981 ble det slått fast at alle kon-
firmasjoner i kirkelig regi skal ha form 
av forbønnshandling. Når Gilberg minnes 
pugging av Pontoppidan og bekjennel-
sespress, er nok det en sjeldenhet i 2015, 
i hvert fall i Den norske kirke. Hvorvidt 
det også er en bekjennelseshandling fra 
konfirmantens side, er opp til ungdom-
men selv. Det er helt legitimt å oppleve at 
man ikke har landet tros- eller livssyns-
messig, at man er underveis, men gjerne 
vil lære og erfare mer av tro, vil bli bedt 
for og velsignet, vil bli feiret.

Men myten lever, ikke minst på nett-
steder for ungdom: At det er hyklerisk å 
konfirmere seg kirkelig hvis man ikke 
er 100 prosent overbevist om at man er 
kristen, fordi det er en bekjennelseshand-
ling. Og fordommen lever, om at kirken 
(og muligens andre konfirmantaktører) 
vil manipulere og fange inn ungdommen 
mens det er mulig. Derfor er det kjipt at 
en klok mann skriver så dumt.

Gilberg bommer

U Fordommen lever, om 
at kirken (og muligens 

andre konfirmantaktører) vil 
manipulere og fange inn ung-
dommen mens det er mulig.
Sunniva Gylver
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U De fleste av oss 
klarer både hvile, 

gudstjeneste, fotballkamp 
og en handletur. Hellig er 
søndagen ikke. 

 Trygve Hegnar på lederplass i 
Finansavisen

VI HAR ved en rekke anledninger skrevet mot 
dødsdommer og påfølgende henrettelser med bak-
grunn i en prinsipiell avvisning av dødsstraff. I 
saken mot Egypts tidligere president Mohamed 
Mursi er vår kritikk mot dødsdommen han fikk 
forkynt lørdag, begrunnet også i at rettsprosessen 
har vært uakseptabel og bevisene mangelfulle. 
Det har  menneskerettsorganisasjoner og andre 
land påpekt.

DET GIKK med Mohamed Mursi som med stor-
parten av den arabiske våren: Mursi ble sittende 
som Egypts første sivile og islamistiske president 
bare i ett år og tre dager. Da ble han avsatt  etter 
et militærkupp og plassert i fengsel. Rett nok viste  
Mursi og hans muslimske brorskap raskt at de ikke 
var preget av omsorg for demokratiet og for min-
dretallets rettigheter. Men de hundrevis av døds-
dommene som har rammet Brorskapet i ettertid, 
er båret oppe av det egyptiske militærregimets 
forakt for menneskerettighetene og for at dom-
stolene skal være uavhengige.

SØNDAG BLE seks islamister henrettet i Egypt, 
de ble dømt for å ha drept egyptiske soldater etter 
at Mursi var blitt avsatt. Også denne rettssaken er 
blitt fordømt av Amnesty International og andre 
menneskerettsorganisasjoner. Blant annet hev-
des det at to av de som søndag ble henrettet, satt i 
varetekt da drapene 
på soldatene skjedde. 
Det synes imidlertid 
som om militærregi-
met ikke ser noe be-
hov for å bevare det 
minste skinn av tro-
verdighet i behand-
lingen av Brorskapet 
og landets islamister.

NÅR USA, som ikke er noe forbilde hva dødsstraff 
angår, uttrykker dyp bekymring over at Mursi er 
dømt til døden, viser det en realpolitisk vurdering 
som mange støtter: Kampen mot islamistene og 
deres terrornettverk må ikke skje på en måte som 
bryter grunnleggende med menneskerettigheter 
og lovanvendelse. Konsekvensene blir da at man 
gir ytterligere næring til forvirrede religiøse ek-
stremister og deres kamp mot alle som ikke deler 
deres syn i detalj. Det betyr at voldsspiralen fort-
setter. Egypts militærregime må påta seg skyld for 
at rekrutteringen til ekstremister tilsynelatende 
fortsetter å vokse.

HVA MURSI angår, må han nå sette sin lit til at 
Egypts stormufti gir et råd om at dødsdommen 
ikke skal gjennomføres. Stormuftiens råd er dog 
ikke juridisk bindende – og tilliten til militærre-
gimet vil uansett ligge på et bunnivå.

U Egypts mil-
itærregime 

må påta seg skyld 
for at rekrutterin-
gen til ekstremist-
er tilsynelatende 
fortsetter å vokse

Stygg dødsdom 

Salmen «Kor mykje stort, 
kor mykje gildt»,  skrevet 
av den blinde dikteren  
Mat ias Orheim, ble 

 sunget ofte både på bedehuset 
og i  Frikirken der jeg vokste opp. 
Denne salmen huskes spesielt 
for én setning, og den ble sunget 
med ekstra inderlighet og kraft 
hver gang den kom i refrenget:

«Det venaste syn som eg fer 
sjå, er ungdom på kne for Gud».

Spørsmålet jeg har lyst til 
å stille i dag, en mannsalder 
 senere, er dette: Hvor vakkert er 
det egentlig at ungdom ligger på 
kne for Gud i en alder der mange 
egentlig ikke vet hva de vil?

Modne nok? Mathias Ord-
heim ble selv omvendt da 
han som 17-åring hørte Hans 
Nielsen   Hauge tale. På et møte 
på  Stårheim i Sogn og Fjordane 
bøyde han kne og ga sitt liv til 
Gud.

Det holdt for ham, livet ut.
Men hvor mange av de 40.000 

14- og 15-åringene som går til 
konfirmasjon i Norge i år er 
modne nok til å ta en slik be-
slutning? Samme  spørsmål kan 
stilles om de 10.000 som går til 
humanistisk konfirmasjon.

I Norge må du være 20 år før 
du får kjøpe sprit. Du får ikke 
stemmerett før du er 18. Samme 
alder gjelder for å kjøre bil. Du 

må bli 16 for å passere den sek-
suelle lavalder og 15 for å passere 
den kriminelle lavalder. 

Men når du er 14, skal du altså 
konfirmeres. I en alder der de 
fleste unge sliter med å bli kjent 
med seg selv, skal de stå foran 
slekt og venner og flagge sitt livs-
syn i det offentlige rom.

Uhellig kombo. Som om dette 
ikke er problematisk nok i seg 
selv, så består konfirmasjonen 
av en kobling mellom offent-
lige bekreftelse av tro og store 
 pengegaver.

En norsk konfirmant fikk i 2011 
i gjennomsnitt 70.000 kroner, 
ifølge Synovate.

Når store beslutninger kom-
bineres med pengegaver ellers i 
livet, blir det gjerne omtalt som 
bestikkelser eller korrupsjon.

Jeg er redd at den uhellige 
komboen av penger og bekjen-
nelse er en lite egnet metode 
for å lære unge mennesker om 
 integritet, autonomi og ærlighet.

I artikkelen «Gjer døra låg og 
porten trong» hevder kommen-
tator Gudmund Skjeldal i Ber-
gens Tidende at 98 prosent av 
ungdommene bare gjør det som 
andre gjør:

«Konfirmasjonen i Norge er ein 
stor skam. Det er inga  meining 
i at ein fjortenåring skal tre seg 
i dress eller bunad og stilla seg 

i fine rekker midt i kyrkja. Kva 
veit vel han om kva han trur på?» 
spør Skjeldal.

Lette å påvirke. Da kong 
Christian den sjette innførte 
konfirmasjonen i Norge i 1736, 
var den en sluttmarkering av den 
allmenne skolegangen og over-
gang til voksenlivet. Samtidig var 
myndighetsalderen i Norge på 
den tiden – og helt fram til 1869 
– hele 25 år.

Nå er myndighetsalderen 18 år. 
Først da kan man som nordmann 
inngå juridisk bindende avtaler.

Valg av livssyn tar vi altså 
 lettere på. Eller kan det være 
slik at Kirken og Human-Etisk 
Forbund ser det som en fordel at 
konfirmantene er unge og lette 
å påvirke? 

Hva vet en 14-åring om hvor-
dan hun skal forstå at en god og 
allmektig Gud tillater så mye 
vondt i verden? Og hva tenker en 
nyslått tenåring om at de fleste 
mennesker i verden faktisk vel-
ger (eller vraker) religion basert 
på det lotteriet det er at vi er født 
i det geografiske området og den 
kulturen vi er?

Kritisk tenking. Som over-
gangsrite fra barn til voksen 
kommer konfirmasjonen  uansett 
altfor tidlig. I vår tid fungerer 
russefeiringen som markering 

For ung til å drikke. For ung til å ha sex. For ung til å kjøre 
bil. Men gammel nok til offentlig å velge livssyn?

KOMMENTAR
LARS GILBERG
lars.gilberg@vl.no

av at den allmenne skolegangen 
er over. Og russens oppførsel er 
vel heller ingen god indikasjon 
på at dette er en gjeng som er 
klare for voksenlivet.

Selv ble jeg aldri konfirmert, 
men det var fordi jeg vokste opp 
i et kirkesamfunn der listen var 
lagt enda høyere. Ritualet ble 
kalt kunnskapsprøve, og vi måtte 
pugge over 700 spørsmål og svar 
fra Pontoppidan. Hadde man for 
lav prosent riktige svar når man 
ble forhørt i kirken, hendte det at 
man måtte «gå om igjen», altså 

gå opp til prøve året etter.
Dét var i det minste en erkjen-

nelse av at prøven kom for tidlig 
for noen. Men testen handlet kun 
om evnen til å gjenta dogmer og 
teser, ikke om verken forståelse 
eller evne til kritisk tenking.

Er det noe som er viktig å 
lære tidlig i tenårene, så er det 
 kritisk og selvstendig tenking. 
Det er dette som er veien til et å 
bli et voksent og selvstyrt men-
neske. Å koble bekjennelse og 
 pengepremier oppmuntrer ikke 
til det.

U 
Den uhellige kom-
boen av penger og 
bekjennelse er en 
lite egnet metode 
for å lære unge 
mennesker om 
integritet.

Ungdom på  
kne for Gud 

Hvor vakkert er det egentlig at ungdom ligger på kne for Gud i en alder der mange egentlig ikke vet hva de vil? 
spør Lars Gilberg. Foto: Roald, Berit

KLARTEKST
ALF GJØSUND
alf.gjosund@vl.no

SIGNALENE FRA politiet sprikte i spørsmålet om 
våpen var nødvendig i barnetoget 17. mai. Ifølge 
NTB hadde politiet instruks fra Politidirektoratet 
om å droppe våpen i paradeuniform. En rekke 
lensmenn nektet å gå i tog dersom de ble pålagt å 
være bevæpnet. 

FRA ANDRE politidistrikt kom klare og rungende 
«ja». I Oslo troppet politiet opp med skyteklare 
pistoler sammen med jublende barn. I Drammen 
hadde de dessuten «undercover politifolk» med 
skjulte våpen i toget. I Hamar lot politimesteren 
det være opp til 17. mai-komiteen å vurdere om 
toget skulle ha bevæpnet politi. 

FEIRINGEN DEN 17. mai ga inntrykk av betydelig 
forvirring i politiet om hvorfor de skal være med i 
et 17. mai-tog. Dersom det skjer for å beskytte folk 
mot terror, burde de gjøre jobben skikkelig og ikke 
gå bak en fane i paradeuniform. I så fall ville jeg 
lure på om jeg ville våget å sende ungene til noe 
så farlig som et barnetog. 

DERSOM DE derimot går i tog for å bygge ned 
terskler, for å vise fram politiets nærhet til 
 befolkningen i et demokratisk sivilsamfunn, bør 
det skje på en egnet måte. Det er ikke en egnet måte 
å vise fram skarpe våpen i et tog hvis  hensikt er å 
la barn uttrykke sin glede over å bo i et fredelig  og 
godt land. I så fall burde politiet  vurdere å droppe 
hele toget.

ORDFØREREN I Kristiansand hadde nok rett da 
han uttalte til VG at noen barn kanskje synes det 
er spennende med våpen på 17. mai. Det gjelder 
sikkert også enkelte unge og voksne. Derfor lurer 
jeg på hva det gjør med bildet av politiet når de 
sprader rundt med våpen, også når det ikke er 
nødvendig. Det er mulig jeg er naiv, men jeg trodde 
politiet delte mitt ønske om at ungdom som synes 
våpen er spennende holder seg langt unna politiet.

VÅPEN ER nemlig et uhyggelig redskap som ikke 
skal brukes før alle andre muligheter er forsøkt. 
Det er en av årsakene til at flertallet i Norge ikke 
ønsker at normalen er et bevæpnet politi.

Drapsvåpen  
i barnetoget
Våger jeg å sende ungene i et barnetog 
som er så farlig at politiet må være 
bevæpnet? 

I mandagens avis kom vi i skade for 
å skrive feil navn på rektoren ved 
St. Sunniva skole. Det riktige nav-
net er Kjersti Rehn Johansen.

RETTER

VÅRT LAND VÅRT LAND

2 SYNSPUNKT  SYNSPUNKT 3
TIRSDAG 19. MAI 2015TIRSDAG 19. MAI 2015

LEDER Y Y Vårt Land 
19.05.2015
– For ung til å 
drikke. For ung 
til å ha sex. For 
ung til å kjøre 
bil. Men gammel 
nok til offentlig 
å velge livssyn? 
skrev Lars  
Gilberg.

Når er vi store nok ? 

Det kan vera lurt 
å tenkja over tru 
og liv i god tid 
før du eventuelt 
skal stilla deg i 
polkøen.

Konfirmasjonen vart innført i 1736, og var 
 obligatorisk til 1912. I 1920 vart ordninga med 
eksaminasjon, og krav om personleg ved-
kjenning av forsaking og tru oppheva. Men 
denne nye ordninga vart ikkje innført overalt. 
Eg måtte stå på kne attmed alterringen i 1945 

og svare på spørsmåla om forsaking og tru. 
No er konfirmasjonen ei rein forbønshandling. 
No er det ikkje konfirmanten som stadfestar 
si tru, det er Gud som stadfestar sin nåde.

Ivar Lotsberg. Volda

Guds nåde

Y

VÅRT LAND VÅRT LAND

20   21
TORSDAG 21. MAI 2015TORSDAG 21. MAI 2015

Y Vårt Land 21.05.2015
«Gilberg bommer», skrev 
Sunniva Gylver.
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U De fleste av oss 
klarer både hvile, 

gudstjeneste, fotballkamp 
og en handletur. Hellig er 
søndagen ikke. 

 Trygve Hegnar på lederplass i 
Finansavisen

VI HAR ved en rekke anledninger skrevet mot 
dødsdommer og påfølgende henrettelser med bak-
grunn i en prinsipiell avvisning av dødsstraff. I 
saken mot Egypts tidligere president Mohamed 
Mursi er vår kritikk mot dødsdommen han fikk 
forkynt lørdag, begrunnet også i at rettsprosessen 
har vært uakseptabel og bevisene mangelfulle. 
Det har  menneskerettsorganisasjoner og andre 
land påpekt.

DET GIKK med Mohamed Mursi som med stor-
parten av den arabiske våren: Mursi ble sittende 
som Egypts første sivile og islamistiske president 
bare i ett år og tre dager. Da ble han avsatt  etter 
et militærkupp og plassert i fengsel. Rett nok viste  
Mursi og hans muslimske brorskap raskt at de ikke 
var preget av omsorg for demokratiet og for min-
dretallets rettigheter. Men de hundrevis av døds-
dommene som har rammet Brorskapet i ettertid, 
er båret oppe av det egyptiske militærregimets 
forakt for menneskerettighetene og for at dom-
stolene skal være uavhengige.

SØNDAG BLE seks islamister henrettet i Egypt, 
de ble dømt for å ha drept egyptiske soldater etter 
at Mursi var blitt avsatt. Også denne rettssaken er 
blitt fordømt av Amnesty International og andre 
menneskerettsorganisasjoner. Blant annet hev-
des det at to av de som søndag ble henrettet, satt i 
varetekt da drapene 
på soldatene skjedde. 
Det synes imidlertid 
som om militærregi-
met ikke ser noe be-
hov for å bevare det 
minste skinn av tro-
verdighet i behand-
lingen av Brorskapet 
og landets islamister.

NÅR USA, som ikke er noe forbilde hva dødsstraff 
angår, uttrykker dyp bekymring over at Mursi er 
dømt til døden, viser det en realpolitisk vurdering 
som mange støtter: Kampen mot islamistene og 
deres terrornettverk må ikke skje på en måte som 
bryter grunnleggende med menneskerettigheter 
og lovanvendelse. Konsekvensene blir da at man 
gir ytterligere næring til forvirrede religiøse ek-
stremister og deres kamp mot alle som ikke deler 
deres syn i detalj. Det betyr at voldsspiralen fort-
setter. Egypts militærregime må påta seg skyld for 
at rekrutteringen til ekstremister tilsynelatende 
fortsetter å vokse.

HVA MURSI angår, må han nå sette sin lit til at 
Egypts stormufti gir et råd om at dødsdommen 
ikke skal gjennomføres. Stormuftiens råd er dog 
ikke juridisk bindende – og tilliten til militærre-
gimet vil uansett ligge på et bunnivå.

U Egypts mil-
itærregime 

må påta seg skyld 
for at rekrutterin-
gen til ekstremist-
er tilsynelatende 
fortsetter å vokse

Stygg dødsdom 

Salmen «Kor mykje stort, 
kor mykje gildt»,  skrevet 
av den blinde dikteren  
Mat ias Orheim, ble 

 sunget ofte både på bedehuset 
og i  Frikirken der jeg vokste opp. 
Denne salmen huskes spesielt 
for én setning, og den ble sunget 
med ekstra inderlighet og kraft 
hver gang den kom i refrenget:

«Det venaste syn som eg fer 
sjå, er ungdom på kne for Gud».

Spørsmålet jeg har lyst til 
å stille i dag, en mannsalder 
 senere, er dette: Hvor vakkert er 
det egentlig at ungdom ligger på 
kne for Gud i en alder der mange 
egentlig ikke vet hva de vil?

Modne nok? Mathias Ord-
heim ble selv omvendt da 
han som 17-åring hørte Hans 
Nielsen   Hauge tale. På et møte 
på  Stårheim i Sogn og Fjordane 
bøyde han kne og ga sitt liv til 
Gud.

Det holdt for ham, livet ut.
Men hvor mange av de 40.000 

14- og 15-åringene som går til 
konfirmasjon i Norge i år er 
modne nok til å ta en slik be-
slutning? Samme  spørsmål kan 
stilles om de 10.000 som går til 
humanistisk konfirmasjon.

I Norge må du være 20 år før 
du får kjøpe sprit. Du får ikke 
stemmerett før du er 18. Samme 
alder gjelder for å kjøre bil. Du 

må bli 16 for å passere den sek-
suelle lavalder og 15 for å passere 
den kriminelle lavalder. 

Men når du er 14, skal du altså 
konfirmeres. I en alder der de 
fleste unge sliter med å bli kjent 
med seg selv, skal de stå foran 
slekt og venner og flagge sitt livs-
syn i det offentlige rom.

Uhellig kombo. Som om dette 
ikke er problematisk nok i seg 
selv, så består konfirmasjonen 
av en kobling mellom offent-
lige bekreftelse av tro og store 
 pengegaver.

En norsk konfirmant fikk i 2011 
i gjennomsnitt 70.000 kroner, 
ifølge Synovate.

Når store beslutninger kom-
bineres med pengegaver ellers i 
livet, blir det gjerne omtalt som 
bestikkelser eller korrupsjon.

Jeg er redd at den uhellige 
komboen av penger og bekjen-
nelse er en lite egnet metode 
for å lære unge mennesker om 
 integritet, autonomi og ærlighet.

I artikkelen «Gjer døra låg og 
porten trong» hevder kommen-
tator Gudmund Skjeldal i Ber-
gens Tidende at 98 prosent av 
ungdommene bare gjør det som 
andre gjør:

«Konfirmasjonen i Norge er ein 
stor skam. Det er inga  meining 
i at ein fjortenåring skal tre seg 
i dress eller bunad og stilla seg 

i fine rekker midt i kyrkja. Kva 
veit vel han om kva han trur på?» 
spør Skjeldal.

Lette å påvirke. Da kong 
Christian den sjette innførte 
konfirmasjonen i Norge i 1736, 
var den en sluttmarkering av den 
allmenne skolegangen og over-
gang til voksenlivet. Samtidig var 
myndighetsalderen i Norge på 
den tiden – og helt fram til 1869 
– hele 25 år.

Nå er myndighetsalderen 18 år. 
Først da kan man som nordmann 
inngå juridisk bindende avtaler.

Valg av livssyn tar vi altså 
 lettere på. Eller kan det være 
slik at Kirken og Human-Etisk 
Forbund ser det som en fordel at 
konfirmantene er unge og lette 
å påvirke? 

Hva vet en 14-åring om hvor-
dan hun skal forstå at en god og 
allmektig Gud tillater så mye 
vondt i verden? Og hva tenker en 
nyslått tenåring om at de fleste 
mennesker i verden faktisk vel-
ger (eller vraker) religion basert 
på det lotteriet det er at vi er født 
i det geografiske området og den 
kulturen vi er?

Kritisk tenking. Som over-
gangsrite fra barn til voksen 
kommer konfirmasjonen  uansett 
altfor tidlig. I vår tid fungerer 
russefeiringen som markering 

For ung til å drikke. For ung til å ha sex. For ung til å kjøre 
bil. Men gammel nok til offentlig å velge livssyn?
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av at den allmenne skolegangen 
er over. Og russens oppførsel er 
vel heller ingen god indikasjon 
på at dette er en gjeng som er 
klare for voksenlivet.

Selv ble jeg aldri konfirmert, 
men det var fordi jeg vokste opp 
i et kirkesamfunn der listen var 
lagt enda høyere. Ritualet ble 
kalt kunnskapsprøve, og vi måtte 
pugge over 700 spørsmål og svar 
fra Pontoppidan. Hadde man for 
lav prosent riktige svar når man 
ble forhørt i kirken, hendte det at 
man måtte «gå om igjen», altså 

gå opp til prøve året etter.
Dét var i det minste en erkjen-

nelse av at prøven kom for tidlig 
for noen. Men testen handlet kun 
om evnen til å gjenta dogmer og 
teser, ikke om verken forståelse 
eller evne til kritisk tenking.

Er det noe som er viktig å 
lære tidlig i tenårene, så er det 
 kritisk og selvstendig tenking. 
Det er dette som er veien til et å 
bli et voksent og selvstyrt men-
neske. Å koble bekjennelse og 
 pengepremier oppmuntrer ikke 
til det.

U 
Den uhellige kom-
boen av penger og 
bekjennelse er en 
lite egnet metode 
for å lære unge 
mennesker om 
integritet.

Ungdom på  
kne for Gud 

Hvor vakkert er det egentlig at ungdom ligger på kne for Gud i en alder der mange egentlig ikke vet hva de vil? 
spør Lars Gilberg. Foto: Roald, Berit
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SIGNALENE FRA politiet sprikte i spørsmålet om 
våpen var nødvendig i barnetoget 17. mai. Ifølge 
NTB hadde politiet instruks fra Politidirektoratet 
om å droppe våpen i paradeuniform. En rekke 
lensmenn nektet å gå i tog dersom de ble pålagt å 
være bevæpnet. 

FRA ANDRE politidistrikt kom klare og rungende 
«ja». I Oslo troppet politiet opp med skyteklare 
pistoler sammen med jublende barn. I Drammen 
hadde de dessuten «undercover politifolk» med 
skjulte våpen i toget. I Hamar lot politimesteren 
det være opp til 17. mai-komiteen å vurdere om 
toget skulle ha bevæpnet politi. 

FEIRINGEN DEN 17. mai ga inntrykk av betydelig 
forvirring i politiet om hvorfor de skal være med i 
et 17. mai-tog. Dersom det skjer for å beskytte folk 
mot terror, burde de gjøre jobben skikkelig og ikke 
gå bak en fane i paradeuniform. I så fall ville jeg 
lure på om jeg ville våget å sende ungene til noe 
så farlig som et barnetog. 

DERSOM DE derimot går i tog for å bygge ned 
terskler, for å vise fram politiets nærhet til 
 befolkningen i et demokratisk sivilsamfunn, bør 
det skje på en egnet måte. Det er ikke en egnet måte 
å vise fram skarpe våpen i et tog hvis  hensikt er å 
la barn uttrykke sin glede over å bo i et fredelig  og 
godt land. I så fall burde politiet  vurdere å droppe 
hele toget.

ORDFØREREN I Kristiansand hadde nok rett da 
han uttalte til VG at noen barn kanskje synes det 
er spennende med våpen på 17. mai. Det gjelder 
sikkert også enkelte unge og voksne. Derfor lurer 
jeg på hva det gjør med bildet av politiet når de 
sprader rundt med våpen, også når det ikke er 
nødvendig. Det er mulig jeg er naiv, men jeg trodde 
politiet delte mitt ønske om at ungdom som synes 
våpen er spennende holder seg langt unna politiet.

VÅPEN ER nemlig et uhyggelig redskap som ikke 
skal brukes før alle andre muligheter er forsøkt. 
Det er en av årsakene til at flertallet i Norge ikke 
ønsker at normalen er et bevæpnet politi.

Drapsvåpen  
i barnetoget
Våger jeg å sende ungene i et barnetog 
som er så farlig at politiet må være 
bevæpnet? 

I mandagens avis kom vi i skade for 
å skrive feil navn på rektoren ved 
St. Sunniva skole. Det riktige nav-
net er Kjersti Rehn Johansen.
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«For ung til å drikke. 
(...)Men gammel nok til 
 offentlig å velge  livssyn?», 
skrev Lars  Gilberg.

Åndelige  
kvinner og 
irreligiøse 
menn? 

Åndenes maKt: – Det er flere eksempler på 
at  religion tildeles en plass i populærkulturen. 
 TV-programmet «Åndenes makt» er et typisk 
 eksempel, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser 
Tom Strømnæss, programleder for TVNorges  
seersuksess, avbildet i 2013.  Foto: Erlend aas/NTB scanpix

vårt land

  21
torsdag 28. mai 2015


	VL_28_5_2015gresaker1
	VL 28_5_2015gresaker2

