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SYNSPUNKT 3

Lewis om
sorg og savn
Hvor er Gud når livet glipper, hvor er
Gud midt i sorgen?
KLARTEKST
KIM LARSEN
Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen

DET FINNES en bok jeg stadig vender tilbake til. En
bok som jeg ikke helt får taket på, men som jeg aner
er viktig. En bok om sorg og savn: A grief observed,
av C.S. Lewis.
I DENNE boken, som egentlig er dagboknotater,
reflekterer Lewis rundt de følelser han erfarer i forbindelse med sin kones død. Han forsøker å lage et
kart over sorgen, men innser at den ikke er en tilstand, mer en prosess, en historie.
LEWIS VISER noen av savnets ulike dimensjoner,
hvordan sorg kan føles som frykt, uten at du egentlig er redd, eller hvordan sorg kan oppleves som en
hjernerystelse, eller som dovenskap.

LIKESTILLING: Pressekonferanse etter regjeringens møte
med samarbeidspartiene i Nydalen, tidligere denne uken.
– Regjeringen gjør ingenting for å få et mer likestilt samfunn, til tross for at verktøykassa er full av tiltak som kan
hjelpe oss med det, skriver Kaia Storvik. Foto: Terje Bendiksby/
NTB scanpix

ledere i privat sektor er kvinner. Forskningen har flere svar
på hvorfor det blir slik. Manglende likestilling i hjemmet,
dårlig fleksibilitet i privat sektor (kvinner er overrepresentert i
offentlig sektor) og gammeldagse
holdninger, holder kvinner unna
toppen.
Jeg er ikke opptatt av kvinnelige toppledere fordi jeg er
bekymret for de kvinnene som
ikke når helt til topps. Men representasjon på toppen er viktig for
alle kvinnene nedover i systemet,
både som forbilder og fordi de
gjør ting litt annerledes.
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Vi kan ikke vente
flere hundre år
på at et likestilt
samfunn kommer
av seg selv.
Kaia Storvik

Alt henger sammen. Vi vet at
mangfold, både på arbeidsplasser og i ledelse, gir bedre be-
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drifter for de ansatte og bedre
resultater på bunnlinja. Og vi vet
at alt henger sammen med alt.
Når kvinner tjener dårligere og
har mindre makt i samfunnet, er
de – som gruppe – for eksempel mer utsatt for vold. Da er det
dumt ikke å sørge for å få på plass
likestilling der vi kan. Og det finnes en rekke, gode forslag som
kan løse problemet med for få
kvinnelige toppledere, og mange
andre likestillingsproblemer.
Da må politikken være en pådriver. Vi kan ikke vente flere
hundre år på at et likestilt samfunn sakte, men sikkert, kommer av seg selv. Politikken kan
ikke løse alt. Men der det finnes
gode løsninger, skylder vi landets
kvinner og menn å ta dem i bruk.

SITATET

LEWIS STILLER mange vanskelige spørsmål knyttet til Guds rolle i det som skjer. Hvor er Gud når livet glipper, hvor er Gud midt i sorgen? Han påpeker
det paradoksale at når han opplever glede i livet, og
vender seg til Gud og takker ham for det, oppleves
Gud særlig nærværende. Men når han går til Gud
med sin sorg og smerte – da opplever han at Gud
smeller døren i fjeset på ham og bolter den igjen. Og
etterpå er det bare stille.
LEWIS GÅR i rette med dem som lettvint taler om religionens trøst i forbindelse med sorg og savn, for han
mistenker at de ikke forstår. Forestillingen om at hans
kone «er hos Gud», er sikkert sann, men det er ikke
nok for ham, og i boken merker vi et rop
Lewis’ dagom at hans kjæreste
boknotater
må komme tilbake til
ham, til det «gamle li- er en ærlig bok.
vet, vitsene, drinkene, Den utfordrer
diskusjonene, elsko- og engasjerer.
ven, de ørsmå, trivielle bemerkningene».
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LEWIS’ DAGBOKNOTATER er en ærlig bok. Den
utfordrer og engasjerer, og taler sant om mange av
de erfaringene sørgende mennesker opplever. Lewis
gir aldri slipp på Gud, men er forbauset over kristne
mennesker som holder frem tekster fra Bibelen som
åpenbart er ment for dem som er frommere enn oss.
Tekster som bare er til trøst for dem som elsker Gud
høyere enn de døde og de døde høyere enn seg selv.

FRA VERDIDEBATT.NO

U

Hvis media bare blir
kommunikasjonskanaler og ikke står for
noe, vil vi ikke overleve.

Per Edgar Kokkvold, tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund,
til Nordlys
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Kjære mammaer
og pappaer,
dere som kritiserer
vår generasjon
– ikke glem hvem
som oppdro den.

Martine Halvorsen
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