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Sara Husby skriver om den harde veien til selv

erkjennelse og modning. 

Han er borte når hun våkner, men Ingeborg er al

lerede blitt mykere enn hun visste var mulig.

Hver gang Ingeborg treffer på han igjen (ikke alltid 

like tilfeldig), er hun forberedt på en avvisning, men 

får i stedet nye løfter om å sees Hun får ingen punk

tum, bare komma, komma, komma.

20årene er på mange måter et mellomrom, en 

etappe der underlige kamper kjempes. Ingeborg 

klarer ikke å komme seg videre, trekke på skuldrene 

og tenke at det finnes andre. Tilværelsen begynner 

å rakne. Ingeborg kompenserer med kreative grep i 

jobben som oversetter, men opplever i stedet at det 

som gir livet mening blir revet ut, side for side.

Dette året, hennes tjuefemte – et utsnitt, som en 

biopsi av livet – vil endre henne for alltid.

sara løkvik husby 

Vi sees (ikke) | roman

innbundet | 128 sider | kr 329,-   
isbn 978-82-92922-41-5

Sara Løkvik Husby (f. 1985) 

har bakgrunn som 

journalist. I dag er hun 

tekstforfatter i et re

klamebyrå i hjembyen 

Trondheim, der også 

mye av handlingen 

i hennes debutroman 

utspiller seg.

Den harde veien

debutant!

livsvisdom  • årets bøkerårets bøker • skjønnlitteratur 

Etterpå skulle vi tatt en røyk, som på film, i vinduskarmen 

mens førligheten sakte returnerte. Han hadde akkurat sluttet, 

jeg hadde akkurat begynt (igjen).

Jeg er ikke sikker, men jeg tror vi holdt hender da jeg sovnet. 

Kjøkkenet mitt er nøyaktig som det var, og det er som om han 

aldri har vært her.

Men vi hadde syklet hjem til meg, syklet hit i stillhet. Sakte. 

Og jeg hadde smilt og blinket med øyene for hver lyktestolpe vi 

passerte. Som da jeg var liten, på biltur. Jeg satt alltid i bakse

tet. Pleide å telle lyktestolpene. Eller, jeg tror ikke nødvendigvis 

jeg talte dem, men jeg nikket liksom litt med hodet for hver 

stolpe vi passerte. Registrerte dem.

Om vi kjørte for fort, og jeg ikke rakk å få med alle, syntes 

jeg synd på stolpene jeg ikke klarte å registrere. Tenkte at de 

følte seg oversett. Verdiløse. Det kunne ødelegge resten av 

dagen, når det var på det verste.

Det gikk for fort nå også. Vi burde sagt god natt. Ikke klart å 

sovne, men blitt liggende, hver for oss, å lure på hva dette var. 

Hvem dette var. Som holdt hender, et tegn. Som holdt rundt 

deg i regn. I stedet ble tempoet skrudd opp, inntrykkene for 

mange.

Jeg våknet med avtrykket av gårsdagens inngangsstempel på 

det ene brystet. Han var borte, det samme var varmen. 

En melding hadde han sendt, en eller annen gang etter at 

han plukket opp hettejakken fra furugulvet. Etter han lukket 

døren, ned fire etasjer, ut i en bakgård. Før han låste opp den 

sorte sykkelen, låst inntil min hvite. Flere linjer, alle fine, én av 

betydning.

Han håpet at vi så hverandre igjen «ganske så snart».

«Jeg liker at Sara Husby bruker forelskelse som 
motiv. Som tema blir det aldri utslitt, og noe 
alle kan kjenne seg igjen i. Vi skjønner tidlig at 
dette ikke blir happy ending, og hurra for det, 
dette er en fortelling vi trenger.»   
maria årolilja rø, adresseavisen

Generell litteratur | De underlige 20åra . Forelskelse
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Lutheri! Magister Kristofers memoarar handler om 

den historiske magister Kristofer Rasmusson Hjort, 

luthersk slottsprest på Akershus og ditto sokne

prest i Aker, men samtidig kryptokatolikk og leder 

for en undergrunnsbevegelse av katolske prester i 

Norge noen tiår etter reformasjonen. Det er derfor et 

understatement å kalle romanen aktuell – nå i det 

lutherske markeringsåret – om enn som malurt.

Tidlig i romanen finner vi magisteren i Rostock, 

avslørt og landsforvist, der han sitter og skriver på 

memoarene sine. Sammen med sønnen prøver han å 

livberge seg der i hansabyen. Så en dag dukker fru 

Inger Ingolfsdotter opp. Er hun det underet han har 

ventet på?

Fru Inger er ei sterk kvinne med sin egen agenda, og 

nærværet hennes får magisteren til å bli var behov 

han ikke har vært seg bevisst fanget som han er i 

striden for å holde oppe Den katolske kirke i Norge.

ola i. breivega
Lutheri! 
Magister Kristofers memoarar | roman

Innbundet | 128 sider | kr 329,-   
isbn 978-82-92922-41-5

Ola I. Breivega (f. 1940) er fi
lolog og tidligere leder av 
Noregs Mållag. Han har 
gitt ut fagbøker om 
nynorsk og klarspråk, 
men på Efrem forlag 
utgir han sin første 
roman. Med sine 77 
år erl han trolig Norges 
eldste debutant i år.

Katolsk motstandskamp

roman

kirkehistorie  • årets bøkerårets bøker • skjønnlitteratur | roman

Å sjå til er landet som før. Same dalane og elvane, same fjor

dane og fjella. Same målet som før høyrest i bondestover og 

fiskarheimar og i dei gråe husklyngjene vi ikkje veit betre enn 

å kalla byar. Skomakarane syr sine skor, og kremmarane falbyd 

sitt kram. Folket tygg sin vassgraut og slurpar i seg sitt skjør. 

Og kvar helst det finst hus, finst det kyrkjer. Utanpå er dei òg 

som før. Men på innsida har noko nytt og framandt teke seg til 

rette. Det gamle er sundbrote og vraka; det som var noko verdt 

i klingande mynt, er rana og bortført til Danmark. Orda som 

lyder i dei før så heilage romma, er forvrengde, og songen har 

fått ein skjerande klang.

Slik kan eg halda fram – og det kjem eg til å gjera så

lenge det spinn liv i meg. Andsynes dei to som sit her og 

skal forhøyra meg òg!

Eg såg kvast på den mest storlåtne av dei to prestane, ein 

høg kar med spissbart og sirleg forma hakeskjegg.

Korleis kan eit menneske som har vore død i sju år, gå

til nattverd? spurde eg.

Han møtte ikkje augo mine, endå så kaut han hadde

tedd seg like føreåt.

Eg sat i stiftsgarden i Oslo saman med dei to kyrkjemennene 

og ein skrivar. Det var brennheitt i det vesle rommet.

Julisola skein inn gjennom det opne vindauga og baka meg. 

Eg vart sitjande og dra i samarien min, freista å lyfta han litt 

opp frå låra. Eg kjende sveitten pipla frå kjakane og renna 

ned langs halsen og ottast han kom til å setja flekker på den 

nystiva pipekragen min.

«Forfatteren leker katt og mus med leseren, fram og 
tilbake, som for å undrrstreke at fiksjon, det er en 
underfundig kunst.»
hans fredrik dahl, st. olav kirkeblad 

«Muntlig, lett og sømløst trekker forfatteren oss inn 
i magister Kristofers liv og situasjon … For meg gir 
romanen et rikere bakteppe av den store omveltin-
gen landet [opplevde] … Vel verd å lese» 
finn stenstad, tønsberg blad 

«Av og til er Breivega rett og slett morsom …  
Lutheri! [er] en velskrevet, godt komponert historie 
om den urimelige religionsforfølgelsen som pågikk 
i vårt land.» 
kristian hegertun, vårt land 

Lenge irriterte eg meg over boka, fordi eg leita 
fåfengt etter forfattaren sitt eige prosjekt, eller: 
etter det som nettopp kunne leggja eit historias 
forsonande skjær over forteljinga. Så fann eg 
det likevel. … triveleg lesnad.»
egil morland, dagen

For romanen er også en fabel om nederlaget 
som generelt fenomen, om den sinnets bitterhet 
og og pessimisme som lett avleires hos den som 
går ut av historien som taper. Mot dette viser 
altså kvinnen vei – jeg hadde nær sagt: her 
også – og gir historien en aktuell avslutning. 
hans fredrik dahl, st. olav kirkeblad

Historisk roman | 1600tallet . Reformasjonen

Innkjøpt av Kulturrådet
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«Den 12. april 2016 kan VG, TV2, NRK og flere andre 
riksmedier slå opp med store bokstaver: ’Prest slutter 
i protest!’ Slik tegner media sitt eget bilde, og gir også 
meg assosiasjoner til en firkantet, bastant og litt af
fektiv type med markeringsbehov. Jeg kunne ikke kjent 
meg mindre igjen.» 

Østereng skriver dokumentarisk, om en vandring tvers 
over det lutherske landskapet; fra antikatolske hold
ninger som ung student, til en beslutning – bekjent
gjort på NRK Torp – om å vende tilbake til Kirkens tro.

Og biografisk, en beretning om unge år som barne
barn til Øivind Andersen, en av Misjonssambandets 
profilerte åndshøvdinger, om Østerengs vei ut av 
lavkirkeligheten og inngående og avslørende om sine 
senere år som leder av prestenettverket Carissimi. 
Gjennom alt forfølger forfatteren en teologisk linje, et 
hovetema i bokens fortelling: Hva betyr det å være 
Kirke? 

dag øivind østereng 
Fra Luther til Peter 
En pilegrims bekjennelser | biografi 

Innbundet | 288 sider | kr 349,-   
isbn 978-82-92922-49-1

Dag Øivind Østereng (f. 1970) 
er teolog, tidligere prest 
og nasjonalt kjent som 
talsmann for Carissimi
prestene i Den norske 
kirke. Han overrasket 
mange ved å bekjent
gjøre sin konvertering 
til Den katolske kirke på 
NRK Torp høsten 2016. 

Om friheten til å være Kirke

“et must

 teologi  • årets bøkerårets bøker • sakprosa | biografi 

Solnedgangen bak Oslo  vest lyser inn gjennom stuevinduene i 

Grefsenveien. Høstkvelden er fargerik og vakker. Året er 1989. 

Jeg sitter i en leilighet og ser ut over byen i retning Smestad, 

Lysaker og Fornebu. En egen ro hviler over himmelsynet, og en 

tilsvarende ro hersker i stuen der jeg sitter. Den forstyrres ikke 

av at stadig nye fly fra SAS og Braathens S.A.F.E. glir langsomt 

inn for landing. De hører med til utsynet og minner om at men

neskelivet er en slags reise, både fysisk og åndelig. Vi er alle 

pilegrimer, og med våre liv er vi alle underveis.

Jeg husker kvelden som om den var i går. I denne leiligheten 

bodde min mormor og bestefar, Astrid og Øivind Andersen. Jeg 

brukte å besøke dem litt på egenhånd i denne perioden. Min 

gode og ressurssterke mormor var begynt å bli alderssvekket, 

så jeg gjorde nå og da noen små ærend for dem, men ellers 

var jeg hos dem for å snakke litt med min bestefar. Han var en 

eldre mann på 84 år, og brukte å si at han var født i unionsopp

løsningens tegn, siden det skjedde samme år, i 1905.

For mange var bestefar en svært avholdt person. Gjennom 

siste halvdel av 1900tallet ble han ansett for å være en av 

de fremste forkynnere og bibellærere i Norge. Øivind Andersen 

hadde gjennom sitt over femti år lange virke som lærer og rek

tor ved Fjellhaug skoler fått prege flere generasjoner av misjo

nærer, forkynnere og bibelskoleelever. Gjennom sin omfattende 

reisevirksomhet rundt om i hele Norge, Sverige og Danmark 

nådde han mange mennesker med sin forkynnelse. Den var 

særegen i forhold til den tradisjonelle vekkelsesforkynnelsen 

som ellers i stor grad preget predikanter i Norsk Luthersk Mis

jonssamband. Som teolog var han mer kunnskapsorientert i sitt 

budskap, samtidig som hans kunnskap ikke virket teoretisk. 

Teologien ga nøkler til åndelig innsikt. Hans forkynnelse bar 

slik sett preg av å være åndelig veiledning og undervisning.

Tro og tanke | Dokumentarisk om kirkekamp . Fornyelse

FØRST blant ÅRETS BØKER 
Da avisen Dagen presenterte anmeldernes 
favoritter i 2017, ble Østerengs bok av hoved-
anmelder trukket frem først, og gitt halve spal-
teplassen. Kanskje ikke så rart når anmeldelsen 
framholdt at å lese boken var «et must» 

«Hvert eneste skritt er belagt med rik teologisk 
refleksjon… Dette er en viktig økumenisk bok, 
som alle reflekterende kristne vil ha utbytte av 
å lese, ikke minst vi katolikker.» 
kjell arild pollestad 

«Analysene er så presise og klare at Dag Øivind 
Østerengs bok er et must også for dem som 
ikke vil følge ham på veien fra Misjonssam-
bandet til Rom»  
tarjei gilje, dagen 
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Politiet nasjonalt har vært i krisemodus siden 22. juli 

2011. Én by har hatt flere skandaler enn noen andre 

de siste årene. Vi snakker om Bergen. 

«Makt i uniform» snur og vender på de mange 

politiskandalene der og synliggjør også problemer 

politiet nasjonalt står ovenfor nå når nærpolitirefor

men brettes ut over landet. 

Ingen andre bøker om politiet har latt så mange 

komme grundig til orde: politiledelse, påtale, varslere 

og politibetjenter (også anonyme), advokater, for

skere og fagpersoner fra ulikt hold. 

Hva slags politi ønsker vi i Norge? 

Og hva slags ledere trengs det i en etat som politiet 

– som har monopol på maktbruk i fredstid?

aasa christine stoltz 
Makt i uniform 
Prestisje, intriger og mot i politet
– sett fra en stor, liten by | debatt

Innbundet | 236 sider | kr 339,-   
isbn 978-82-92922-42-2

Aasa Christine Stoltz er 

Bergensbasert frilans

journalist med stu

dier i journalistikk 

fra Paris. Hun har 14 

års erfaring fra yrket, 

deriblant Reuters nor

ske og internasjonale 

redaksjon i Oslo.

Hvilket politi vil vi ha?

debatt

debatt  • årets bøkerårets bøker • sakprosa | dokumentar 

Allerede klokken halv åtte om morgenen banker hun på  

politimesterens dør. Rigmor Isehaug, lederen for vold og 

sedelighetsseksjon ved Bergen sentrum politistasjon, har vært 

grytidlig oppe denne morgenen. 

Det er uvanlig i politiet, også for mellomledere, å gå direkte 

til politimesteren med en sak. Man skal følge linjen, gå til nær-

meste overordnede. Men i dag er Isehaug opprørt over det som 

utspiller seg. Hun ser ingen annen mulighet. 

Det gjelder et NRK-intervju fra dagen før. Et intervju der 

daværende visepolitimester Gunnar Fløystad blir spurt om det 

er riktig at etterforskeren som slo alarm i Monika-saken ble 

bedt om å ikke se på saken. 

Han svarer at det ikke er riktig, at en gruppe var nedsatt for 

å vurdere saken på nytt. 

Isehaug tenker at det er løgn. 

— Du må stoppe disse uttalelsene før det eskalerer, sier hun 

til politimesteren. 

Allmenn litteratur | Politietskandaler . Varslersaker

«Det sitter noe i veggene på politihuset i 
Bergen.»
[politikilde]

bergen

Utgitt i samarbeid med  
magasinet Plot

8 9



Personer fra ulike profesjoner, et teaterstykke med 

etterfølgende samtale: 

– Hva fikk du ut av dette? 

– Ble du berørt? 

– Hvilken betydning har det for oss i dag?

MAGASINET PLOT har tatt sjansen på at det ennå 

er liv i teatret – en av de eldste kunstarter – og 

sett en rekke nyere oppsetninger på norske scener 

med innholdsbriller. Det er altså ikke primært hvor

dan teaterstykkene er bygget opp og iscenesatt 

som her er vurdert, men hva man som publikum

mer kan dra ut av dem av de spørsmål som vi alle 

baler med i våre egne liv. Bevisst er både klassi

kere og nyere dramatikk presentert.

nina kraft 
Livet på scenen
16 teaterforstillinger. Refleksjoner om menneskets 
eksistens | samtale

Innbundet | 184 sider | illustrert | kr 369,-   
isbn 978-82-92922-44-6

Nina Kraft (f 1952) har 
mastergrad i journalis
tikk samt i European 
Studies. Hun har også 
mellomfag i littera
turvitenskap. Hun 
bor i Oslo og arbeider 
som frilans journalist og 
oversetter. 

Lærer du mer om verden 
og deg selv ved å gå på  
teater?

teaterkritikk

samtale  • årets bøkerårets bøker • sakprosa | kultur 

Å sjå til er landet som før. Same dalane og elvane, same fjor

dane og fjella. Same målet som før høyrest i bondestover og 

fiskarheimar og i dei gråe husklyngjene vi ikkje veit betre enn 

å kalla byar. Skomakarane syr sine skor, og kremmarane falbyd 

sitt kram. Folket tygg sin vassgraut og slurpar i seg sitt skjør. 

Og kvar helst det finst hus, finst det kyrkjer. Utanpå er dei òg 

som før. Men på innsida har noko nytt og framandt teke seg til 

rette. Det gamle er sundbrote og vraka; det som var noko verdt 

i klingande mynt, er rana og bortført til Danmark. Orda som 

lyder i dei før så heilage romma, er forvrengde, og songen har 

fått ein skjerande klang.

Slik kan eg halda fram – og det kjem eg til å gjera så

lenge det spinn liv i meg. Andsynes dei to som sit her og 

skal forhøyra meg òg!

Eg såg kvast på den mest storlåtne av dei to prestane, ein 

høg kar med spissbart og sirleg forma hakeskjegg.

Korleis kan eit menneske som har vore død i sju år, gå

til nattverd? spurde eg.

Han møtte ikkje augo mine, endå så kaut han hadde

tedd seg like føreåt.

Eg sat i stiftsgarden i Oslo saman med dei to kyrkjemennene 

og ein skrivar. Det var brennheitt i det vesle rommet.

Julisola skein inn gjennom det opne vindauga og baka meg. 

Eg vart sitjande og dra i samarien min, freista å lyfta han litt 

opp frå låra. Eg kjende sveitten pipla frå kjakane og renna 

ned langs halsen og ottast han kom til å setja flekker på den 

nystiva pipekragen min.

Allmenn litteratur | Samtale . Kulturkritikk . Teater

Samfunnsviter Asle Toye 

Gestaltterapeut Heidi Minde 

Psykolog Silje Reme

Festivalleder Birgit Hatlehol

Trendforsker Ståle Økland 

Psykolog Peder Kjøs 

Psykolog Sissel Gran med datter 
Sara Lu Gran Reiertsen

Psykolog Steinar Bjartveit

Politiker Anne Enger

Psykiater Finn Skårderud

Filosof Arne Johan Vetlesen

Statsviter Bernt Hagtvedt 

Psykolog Cecilie Benneche

Psykolog Tuva Øktedalen

Kriminolog Paul LeerSalvesen 

Skuespiller Svein Tindberg 

Bokhandler Nina Elizabeth Ryland

Journalist Inger Marie Hobbestad

Psykolog AnneKari Torgalsbøen

Komponist Jüri Reinvere

Regissør Alexander MørkEidem  

Utgitt i samarbeid med  
magasinet Plot
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«Bærekraftig luksus» er en inspirerende og varm bok 

som forteller at:

–  JA! Det er mulig å ha en tilværelse som preges 

både av «less is more» og daglig luksus!

Hemmeligheten er evnen til nærvær, å kunne leve 

i oppmerksomhet og med dypere sansning. Når 

luksus blir til daglige erfaringer, avdekkes mer av den 

skjønnheten vi selv er en del av.  

«Egentlig er dette en bok om kjærlighet, om ærbødig

het og respekt for mennesker og miljø,» skriver for

fatteren. «Vi er ikke isolerte øyer; vi angår hverandre. 

Med tusen levende bånd er vi forbundet med hele 

skaperverket. Vi er skapninger i et levende univers, 

som pulserer av ånd og skjønnhet.»

En bok som kan leses om og om igjen, til stadig ny 

inspirasjon. Helt enkelt: En inspirerende varm og vak

ker bok, perfekt som gave. 

benedikte vaag 
Bærekraftig luksus | livsstil

Innbundet | 288 sider | illustrert | kr 349,-   
isbn 978-82-92922-40-8

Benedikte Vaag (f. 1976) 
bor med mann og barn 
i Norheimsund ved 
Hardangerfjorden. Hun 
er lærer i videregå
ende skole, i fagene 
norsk og tysk og aktiv 
i Korsveibevegelsen.  
Dette er hennes første 
bokutgivelse.

Om å unne seg Det gode

det gode liv

livsstil  • årets bøkerårets bøker • sakprosa | gave 

fra del i: 

Kanskje trenger vi en omvendelse til den japanske filosofien 
Wabi Sabi. Dette uttrykket lar seg ikke så lett oversette til 
norsk, eller rettere sagt: Det finnes flere mulige oversettelser. 
Ydmyk skjønnhet er en av mulighetene, og den jeg liker best. 
Selv om uttrykket nok er fremmed for de fleste nordmenn, vil 
mange som er opptatt av interiør og design, nikke gjenkjennen
de når de hører om Wabi Sabi. Men denne filosofien handler 
om så mye mer enn hvordan vi innreder hjemmene våre. Den 
er ikke en stil eller en trend, men en altomfattende tankegang 
og en livskunst. Wabi Sabi inviterer oss til å finne og verdsette 
skjønnheten i det ikkeperfekte, på alle livets områder. Tidens 
gang, aldring og forfall er en naturlig del av livet og setter 
sitt preg på både mennesker og alt omkring oss. Naturens sy
klus innebærer fødsel, vekst, forfall og død. Ved å akseptere 
dette kan vi også gi slipp på visjonen om evig ungdom og 
perfeksjon. Dermed utgjør Wabi Sabi en kontrast til det vestlige 
skjønnhetsidealet, hvor det perfekte hylles og alle former for 
skavanker må dekkes til.

fra del ii: 

At mat kan påvirke humøret, har vi alle opplevd. Sjokolade – 
eller rettere sagt kakao – inneholder PEA (phenylethylamine), 
det samme stoffet som produseres når vi er forelsket. Spiser vi 
rå kakao, får vi også i oss store mengder antioksidanter og en 
rekke verdifulle mineraler.

Men det vi finner i dagligvarebutikkene, er bare en blek 
avglans av de opprinnelige skattene som først ble dyrket av 
mayaindianerne. Kakaoinnholdet er lavt; melk, sukker og en 
rekke lite helsebringende stoffer dominerer. Det må ordentlige 
saker til: Minst 70 prosent kakao, lite eller overhodet ikke noe 
sukker, ingen suspekte tilsetningsstoffer, økologisk og rettfer
dig. Mørk, rik, sterk og en anelse bitter.

Generell litteratur | Natur, hjem og miljø . Livsstil

en egen del med konkrete og praktisk erfaringer
Forfattern skriver om sine egne og andres erfa-
ringer med bærekraftig luksus og hvordan den 
kan berike livet. Boka gir derfor mange konkrete 
eksempler på produkter, smaker og opplevelser 
som tilhører det gode, vakre og det bærekraftige 
i «less is more» .

Bla i boka på våre nettsider
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Lettlest og dokumentarisk – med gripende autentiske 
beretninger, fra romerske rettsprotokoller, Kartagos 
Colloseum og kristne martyrers egne nedtegnelser.  

Det er fortellingen om kirken i NordAfrika. Dens his
torie er også vår historie – vår egen kirkes røtter. Om 
ansporinger til moderne tenkning: Menneskerettigheter 
og religionsfrihet måtte i det 2. århundre etterspørres 
og argumenteres for. Kirkelig enhet måtte defineres, 
samt spørsmål omkring dåp, tradisjon, kirkens forhold 
til staten og tilpasninger i det kristne livet… – eller bør 
den troende tillitsfullt møte døden gjennom martyriet? 

Ingen enkle svar ble gitt, kun kraftig retorikk; det er 
fra juristen Tertullian (Kartago rundt år 200) vi har ut
sagnet: «martyrenes blod er kirkens såkorn.» Martyre
ne fra Scilli og andre i sin Mesters fotspor kunne med 
vektigere grunner enn oss spørre hvilket vern Gud har 
å tilby sine troende. Biskop Cyprian spurte sin menig
het i møte med pesten, om de ønsket spesialbehand
ling for den plagsomme sciroccovinden også?

dagfinn stærk 
Steinene roper 
Kirkens røtter i Nord-Afrika  | historie

Innbundet | 212 sider | kr 339,-   
isbn 978-82-92922-37-8

Dagfinn Stærk (f. 1950) er 
bosatt i Halden. Han er 
redaktør av bokserien 
Vitnesbyrd fra kirkefe
drene og har skrevet 
flere kirkehistoriske 
artikler. Initiativtager 
til det årlige Forum 
for patristiske studier 
i Halden. Han har bak
grunn som mangeårig 
pastor i Frikirken.

Autentiske martyrberetinger

urkirken

roman  • årets bøkerårets bøker • dokumentar | historie 

Selv om det ennå er formiddag, steker den brennende juliso
len ubarmhjertig over Kartagos innbyggere. En varm vind fra 
sør virvler opp støvet i byens gater og gjør at alle som har 
anledning, holder seg innendørs. Noen slaver er imidlertid 
tvunget til å ta sin daglige tur til markedet for å gjøre nødven
dige innkjøp. Dessuten haster noen av byens overklasse opp 
mot prokonsulens residens på Byrsaåsen. De ønsker ikke å 
gå glipp av dagens høyst uvanlige rettssak. 

De som kommer sist, må bli stående nederst i salen, ved 
inngangsdøren. Ivrig strekker de seg frem for å se og høre 
mest mulig av det som skjer. Selv om det er litt kjøligere 
innendørs, er det samtidig en fortettet stemning i rettssalen. 
Midt på gulvet står seks tiltalte, tre menn og tre kvinner. Noen 
vakter står oppstilt for å passe på dem. Ved et bord sitter 
skriveren og noterer pliktoppfyllende alt som sies. Slik vil et
tertiden kunne lese hvert ord som blir sagt i rettssaken. 

De tiltalte tilhører en ny religiøs gruppe som tydeligvis ikke 
vil innordne seg de keiserlige lovene. Men rettens administra
tor, Publius Vigellius Saturninus, har nettopp fortalt dem at det 
ennå ikke er for sent å angre. Keiseren vil nemlig være overbæ
rende med dem, hvis de nå bare vil ta til fornuften. 
Gruppen av tiltalte har tydeligvis en leder, en mann ved navn 
Speratus, og de andre tiltalte ser på ham. Speratus griper 
ordet, og med et fast blikk på Saturninus, avviser han høylytt 
alle anklager mot dem:

– Vi har aldri gjort noe galt, vi har aldri støttet noe nega
tivt, vi har aldri snakket nedsettende om noen. Tvert om har 
vi bare takket når vi har blitt dårlig behandlet, for vi ærer vår 
keiser. 

Det er tydelig at Speratus er vant til å tale i forsamlinger.

Fortellende om urkirken | År 150700 . Martyrer og kirkefedre

«[Stærks] uhyre interessante bok»  
 tarjei gilje, dagen

«en viktig del av vår kirkehistorie som jeg på det 
sterkeste vil oppmuntre mange til å lese.»  
 hjalmar bø, utsyn

Med blant ÅRETS BØKER 
Da avisen Dagen presenterte anmeldernes 
favoritter i 2017, var Stærks bok blant de syv 
titelene hovedanmelder Tarjej GIlje valgte å 
trekke frem som de beste bøkene i 2017.  
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www.efremforlag.noEfrem forlag er medlem av Forleggerforeningen, og 
våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere, uten 

kostnad for deg (eller dem).

Våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere
eller i vår forlagets nettbutikk

Lite, men iherdig
efrem forlag er alltid på vei og ønsker også lesere som er i bevegelse. For det 

er saktens forfattere; i 2017 har forlaget to skjønnlitterære debutanter (vi snakker 

romaner!). Den ene debuterer sågar skjønnlitterært som 77åring og har høstet 

strålende krirtikker (for Lutheri!) og blitt innkjøpt av Kulturrådet. Forlagets andre 

roman for voksne har også fått oppmuntrende ord fra anmelder. 

Andre har vandret langs Afrikas nordkyst («Steinene roper») eller endt opp 

i nye rom etter en indre vandring fra ungdosmtid av, slik tilfelle er med ‘pile

grimen’ som kom seint men godt inn i utgivelsesplanen med 

sin bok «Fra Luther til Peter» der han beretter om sin vei til 

Den katolske Kirke. En tredje sakprosabok hander om luksus 

– av den sunne sorten. «Bærekraftig luksus er blitt en interes

sant, varm og vakker bok.    

I samarbeid med magasinet Plot, har Efrem forlag kunnet 

styrke den allmenne profilen med to interessante utgivelser

Vi håper våre utgivelser kan inpsirere til å erkjenne, 

ikke hvor man var, men delvis hvor man er, og aller helst 

hvor en vil... Et menneske er (uansett hva det selv måtte 

mene) alltid i bevegelse, alltid pilegrim.  

God vandring! 
Øyvind Lerø, forlegger

– nye nettsider i 2018!
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