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tidspunktet, og ut frå det overord-
na synspunktet at Gud i alt er hei-
lag, rettferdig og god. Vi har lett 
for å vurdera det ut frå oss sjølve, 
og ut frå tenkinga og standarden i 
vår sekulære og humanistiske tid.

«ALLE» VART DREPNE
Det som opplevest som det store 
problemet knytt til dei aktuel-
le krigane, er at dei synest å vera 

svært brutale utryddingskrigar, 
og at det er sagt at det djupast sett 
er Gud som fører krigane. Noko 
tilsvarande gjeld for straff som 
Gud sender over israelsfolket. 
Rett nok synest ein del av teks-
tane å vera av ein litterær sjanger 
som «overdriv» for å få fram det 
voldsomme og omfattande. Når 
det heiter at «alle» vart drepne el-
ler utrydda, treng det ikkje å vera 

absolutt å forstå, men at det gjeld 
svært mange eller dei flest. Bru-
talt er det uansett i våre augo. Ut-
ryddingskrigane eller cherem-
krigane er altså krigar av eit spe-
sielt slag.

RYDDIG, ÆRLEG 
OG  BIBELFUNDERT
Edsinger tek opp ti problemstil-
lingar av prinsipiell, moralsk 

og teologisk karakter knytte til 
Guds krigar. Det vil føra for langt 
her å gå inn på desse problemstil-
lingane, men det heile skjer på 
ein ryddig, ærleg og bibelfundert 
måte. Det som kanskje impone-
rer meg aller mest, og som eg er 
aller mest glad for, er den bibel-
forplikta måten Edsinger tenkjer 
og arbeider på. Han driv ikkje 
med bortforklaringar eller un-

derkjenning av historisiteten el-
ler realiteten i tekstane, men han 
tek dei på fullt alvor som Guds 
ord til oss.

SYNDA SIN REALITET
Det er mange innfallsvinklar til 
krigstekstane, men ei hovudsak 
er å sjå dei i lys av synda sin rea-
litet, og med det også i lys av Guds 
reaksjon på synd, kampen mot 
avgudsdyrkinga og for hans frel-
sesvilje. Israel står i den sanne 
gudsdyrkinga og frelsa si teneste, 
og dette endar opp i Jesu kome til 
frelse og dom. Det er ei tydeleg line 
frå Guds krigar i GT til krigshen-
dingane og domen ved Jesu atter-
kome, og med det også i førbuin-
ga til den evige frelsa. Det er slik 
sett ingen motsetnad mellom GT 
og NT i krigshendingane og guds-
forståinga, men det dreier seg om 
ulike trinn eller periodar i frelses-
historia.

Det er sikkert ting som kan dis-
kuterast og nyanserast i framstil-
linga i forhold til Edsinger sitt syn, 
men i all hovudsak er dette svært 
bra. Eg er litt usikker når det gjeld 
korleis Edsinger tolkar landlov-
nadene til Israel med tanke på den 
nye pakts tid, og eg ville vektlagt 
Guds rike som eit frelsesrik fram-
for eit herskarrike. Edsinger går i 
klinsj med vanskelege tekstar, tek 
dei på alvor og kjem ut med bibel-
forplikta svar. Dette er til førebi-
lete for oss alle. 

GRUNN TIL STOR TAKK
Det er grunn til å merka seg Olof 
Edsinger sitt namn. Han er altså 
ein kjend teolog og kristenleiar i 
Sverige, og han har også vore en-
gasjert her i landet, sjølv om få 
nordmenn kjenner han. Edsinger 
kan på mange måtar samanlik-
nast med apologeten Stefan Gus-
tavson, som er godt kjent i Noreg. 
Edsinger har nett overteke som 
generalsekretær i Svenska Evan-
geliska Alliansen etter Gustavson.

Det er grunn til stor takk for 
denne boka, både med tanke den 
bibelforpliktinga forfattaren vi-
ser og for argumentasjonen hans i 
forhold til det som gjeld Guds kri-
gar i GT. Eg vonar Olof Edsinger 
vil bidra med meir av denne ty-
pen bibelsk og apologetisk stoff på 
norsk.
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Eg kjende ikkje Agnes Ravatn frå 
før, men då eg forstod at ho had-
de røter i mi eiga heimbygd fekk 
eg lyst til å læra hennar forfattar-
skap betre å kjenna. Førebels har 
eg lese berre denne eine, vesle bo-
ka. Det har vore ei god oppleving, 
både språkleg og med tanke på 
innhaldet. Ho skriv lett og godt, 
med vidd og humor og eit skarpt 
blikk for underfundige detaljar. 

Eg humra meir eller mindre høg-
lydt under lesinga. Boka er utan 
tvil prega av ein særei-
gen vestnorsk humor 
som gjekk rett inn hjå 
meg. Ravatn er sjølvi-
ronisk på ein stillfer-
dig måte. Ho stiller seg 
open for lått og kom-
mentarar, men sidan ho 
sjølv styrer kva som vert 
nedskrive, passar ho på 
at låtten til slutt råkar 
lesaren like mykje som 
henne sjølv. Det er be-
friande festleg å lesa ei slik bok.

GAMALT SMÅBRUK
Agnes f lyttar med familien frå 
Frogner på Oslos vestkant til 
Valestrand i Sveio kommune for 
å bu der eit halvt års tid under 
fødselspermisjonen for hennar 

første son. Dei buset seg på eit 
gamalt småbruk eigd av slekt-

ningar til sambua-
ren hennar. Bruket 
er sett i stand for dei, 
men kontrasten er li-
kevel stor til Frogner 
og storbyens mange 
tilbod, både kulturelt 
og sosialt. Dei er til 
dømes utan internett 
størstedelen av tida, 
og huset har ikkje 
innlagt vatn når dei 
f lyttar inn. Boka skil-

drar ulike utfordringar og pro-
blem dei møter på i sitt nye liv, 
som også kan sjåast på som ei til-
bakevending til noko urgamalt. 
Ravatn filosoferer over dette og 
kva som er naturleg og opphavleg 
for oss menneske. Det vert man-
ge vise tankar ut av slikt.

DJUPE SAMTALAR
Nærleiken til naturen vert skil-
dra vart og fint. Her er både vill-
sauer og andre sauer, og fisken 
bit villeg vekk nede ved knausane 
mot fjorden. Gardsdrifta er sett 
bort til paktarar, men Agnes og 
familien tek del i årsrytmen på 
garden. Eit berande element i 
boka er tilhøvet til naboen og ve-
nen, forfattaren Einar Økland. 
Han bur fast i Valestrand, og 
det synest som det var avgjeran-
de for Ravatn sitt val av bustad 
den hausten. Dei to forfattara-
ne møtest og har djupe samtalar 
om mangt og mykje, og Ravatn 
kommenterer på sitt lakoniske 
vis at det er ikkje alt ho skjønar 
like godt når Økland filosoferer 
på djupt plan. For lesaren er det 
fornøyeleg å få vera «flue på veg-
gen» når dei to drøser saman. 

Sjølve boktittelen er forresten eit 
Økland-sitat.

REISEBREV
Forlaget kallar boka «essay» og 
har gjeve henne undertittelen «ei 
(lita) bok om livet på landet». På 
omslaget vert det opplyst at ho 
inneheld «stasjonære reisebrev 
frå eit halvår på bygda som tok ei 
uventa vending». Tekstane har 
vore trykte som ein artikkelserie 
i avisa Dag og Tid før dei vart lett 
omarbeidde og gjevne ut som bok. 
Kjært barn har mange namn, og 
denne meldaren kan koma på flei-
re andre nemningar på innhaldet i 
boka, både «kvardagsskildringar» 
og «petitar», om ein då ikkje like 
godt skulle kalla dei «bondefortel-
jingar» eller «filosofiske smular».
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