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Lokalavisa i Horten siden 1851

● tysKERUNGEN

Hun var
uønsket

Karin Grødahl var sju år da
hun fikk vite at faren var
tysk soldat. Nå forteller
72-åringen sin historie.
sIDE 14-15
● stAtEN sA NEI

Foto: KjEtIL BRoms

Falk fra A til å

F ståR FoR FALK: Vi bruker alfabetet og kikker nærmere på denne sesongen

for Falks håndballherrer. På sportssidene får du Falk fra A til Å.

sIDE 30–31

Litt trangt i boden?

Kjøper du ny bil hos Toyota Bilia,
får du nå også 3 års dekkhotell
inkludert i bilprisen.
Vår Tønsberg-avdeling har ﬂyttet til Jarlsberg.
Velkommen innom!

HORTEN: Strandparken 3, 3187 Horten, tlf. 33 03 59 00
TØNSBERG: Travveien 3, 3170 Sem, tlf. 33 30 12 80

toyota.bilia.no

Endret reglene
for «Ut i jobb»

Petter Røstad får ikke
tiltaks- eller dagpenger fra
NAV fordi politikerne har
endret loven.
sIDE 4-5
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Even Gran har skrevet boka «One Nation – UNDER GOD».
Den ble til mens han bodde i California.
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GjenGanGeren

– Viktig med no
Even Gran er mannen som ikke tror på Gud og som vil
skille stat og kirke. Han jobber i Human-Etisk Forbund
og forsvarer tradisjonen med påske.
Men ikke den kristne.
– Påske har en tydelig kristen forankring. For meg
må gjerne folk gå i kirken og tro på Gud, men troen
må være frivillig og uten statlig innblanding. Norske tradisjoner er viktig, og de må alle forholde seg
til, også folk som kommer til Norge fra andre land.
De må finne seg i at vi har en annen kultur i Norge
sammenlignet med det landet de selv kommer fra.
Vi må respektere hverandre begge veier, sier Even
Gran.

UKENS PROFIL

«Fri tanke»
Han har skrevet boka «One Nation – UNDER GOD».
Den ble til mens Even Gran bodde ett år i California
høsten 2014 og våren 2015, sammen med sin forskerkone Eiri og parets to yngre barn. I USA jobbet
han i halv stilling for Human-Etisk Forbund og
medlemsmagasinet «Fri tanke».
- Mellom 70 og 90 prosent av amerikanerne svarer ja på spørsmålet om de tror på Gud. Svarene
sier noe om graden av sekularisering i et samfunn.
Sekularisering er en betegnelse på en utvikling der
religion mister makt og innflytelse. Tapet av makt
og innflytelse er todelt.
–For det første kan religion miste makt og innflytelse i samfunnet generelt. I løpet av de siste 100 til
150 årene har Den norske kirke tapt mye av sin tidligere makt over den norske staten og samfunnet.
For det andre har vi sekularisering på individsnivå. Det vil si at religion spiller mindre rolle, eller får
mindre makt, i folks liv, sier Even Gran.
han mener grensene er uklare mellom hva som
er kultur og hva som er religion.
- Dersom religion blir definert så bredt at det omfatter alle våre lengsler etter mening, sorg over
våre døde, samt oppslutning rundt ting som vi
også oppfatter som allmenne kulturtradisjoner,
står begrepet i fare for å bli så omfattende at det blir
ubrukelig. For da blir alle religiøse, uansett om de
tror på Gud eller ikke. For meg er kjernen i begrepet religion troen på en reel eksisterende ikke-fysisk, overnaturlig kraft som på en eller annen måte
kan gripe inn i den fysiske virkeligheten. Religionens makt handler om i hvilken grad forestillingene påvirker livene våre, eller hvordan trosforestillinger, organisert eller ikke, påvirker samfunnet,
mener Even Gran.
Han sier også at religionen vokser når folk føler
seg utrygge.
– I land med fattigdom og undertrykkelse står religionen sterkt. Det handler om å bygge fellesskap.
Men vi kan ikke ha det sånn lenger at kirken er en
del av øvrigheten.

kommunen
Even Gran understreker at han ikke har noe imot
kirken, men at kommunen ikke må være en del av
den.

Even Gran
TEKST OG FOTO:
JAN BROMS

– En kommune skal ikke invitere til andakter og
gudstjenester i Den norske kirke. Det kan kirken
gjøre selv.
Bråk ble det da Even Gran fra SV før jul i 2011 i
kommunestyret fikk en rød lapp med invitasjon til
andakt på julaften i Sentrumskirken, den tradisjonelle julotta.
– Ingen stor sak, men likevel prinsipielt problematisk. Jeg tok ordet og sa at Horten kommune
ikke har noen religion.

negative
Nettsaken ble en av Gjengangerens mest leste i
2011.
– Jeg fikk støtte, men de fleste var negative. Jeg
måtte skjønne at Norge var et kristent land. Jeg ble
beskyldt for å ødelegge den kristne julefeiringen.
De fleste mente jeg kunne dra til skogs. Navn som
Lenin, Mao og Quisling ble nevnt som eksempler
på mitt tankegods.
– Kritikken var kanskje ikke mer enn jeg kunne
forvente. For meg handlet det om å markere hvem
vi er som samfunn.
– Like galt blir det, fortsetter Gran; – når skolen
inviterer til julegudstjeneste. Dessverre koples fornuften ut og følelsene inn litt for ofte. Sett fra min
side, i debatten i Horten, var det mest slitsomt at
oppegående folk rett og slett ikke forsto, eller ville
forstå, prinsippene bak mine holdninger. Mitt utspill ble framstilt som et ondsinnet angrep på jul,

tradisjoner og alt som er bra, minnes Even Gran.
Historien er omtalt i boka.

livsnøytral
Han tok opp saken fordi han ville markere at kommunen skal være livssynsnøytral.
– Jeg ønsket folk en god, kristelig jul, og jeg forsi-
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orske tradisjoner

kret om at jeg er en ganske hyggelig fyr selv om jeg
ikke tror på Gud.
– Men hvordan feirer du jul?
– Jula er en sammensatt feiring. Julenisser, gaver
og reinsdyr har en løs kopling til kristendommen.
Vi synger julesanger som «Reven rasket over isen».
Jul er en førkristen tradisjon.

– hva med 17. mai og «Gud signe vårt dyre fedreland»?
- Helt grei som 17. mai-sang så lenge den ikke blir
benyttet i kristen forkynnelse. Det samme gjelder
selvsagt nasjonalsangen vår. I USA nedlegger elevene et trosløfte hver morgen. Selv om mange mener det ikke betyr noe, så gikk ei 16 år gammel jente

til sak mot staten og trosløftet. I retten vant hun en
stor seier, og den er med i boka «One Nation – UNDER GODD».
– Unge mennesker er mindre troende på en personlig sterk Gud enn eldre. Målet mitt er et inkluderende samfunn som ikke er så fordømmende,
sier Even Gran.
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