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Dag Hoel undret 
seg over kristen
dommens verdens
omspennende 
kraft. Det endte 
med en reise i 
Paulus fotspor.

– Uten Paulus er det vanskelig 
å forestille seg kristendommen 
slik den er i dag, sier Dag Hoel.

2.000 år etter at Paulus reiste 
fra Jerusalem til Damaskus, har 
han tatt den samme turen. Den 
moderne pilegrimsferden har 
resultert i boken Veien til Da-
maskus. Med et ønske om å for
stå vår felles fortid går,  sykler 
og haiker forfatteren i sporene. 

– Jeg er et sekulært menneske, 
men oppvokst i en kristen kul
turtradisjon. Derfor er jeg også 
opptatt av røttene for denne tra
disjonen. Hvorfor har historien 
fra dette lille området i Midt
østen, hatt så umåtelig stor inn
flytelse på oss? Hva slags fortel

linger ligger der som forklarer 
at kristendommen har hatt så 
stor suksess?

Det er her Paulus kommer inn 
i bildet. Apostelen som regnes 
som den første kristne misjonær. 
Han gikk fra å forfølge de krist
ne til å bli den største forkynne
ren av dem alle. Åpenbaringen 
fikk han på veien til Damaskus. 

– Før Paulus byr monoteismen 
på en Gud for det jødiske fol
ket. Paulus fremste bidrag er at 
han gjør Gud tilgjengelig for al
le mennesker. At den som  evner 
å tro, har tilgang på evigheten. 
At Gud kan redde oss  alle fra 
en trasig undergang,  sier Hoel. 

Tung turisme. Han har gått 
sakte over slitt brostein og skot
tet mot de mange referansene til 
Jesu siste timer. Kjent på følel
sen av å bli del av noe større enn 
seg selv. Fulgt gatestrekket som 
er forbundet med Jesu vandring 
mot Golgata, hvor gravkirken 
ligger, og er blitt en bit lidelses
historie vi ønsker å gjenoppleve. 

– Samtidig opplevde jeg 
den tunge turismen som 
forstyrrende.  På grensen til 
krenkende. For de som vil fin
ne sjelefred på slike steder, blir 
trykket fra reiselivet stort. Her 
blandes lykkelig shopping med 

salig henførelse. Mens suvenir
butikkene dukker opp med jevne 
mellomrom, kommer turistene i 
et jevnt sig. Noen i busslast med 
amerikanske guider i ført cow
boyhatt, forteller Hoel. 

Langs den 30 mil lange reise
veien finnes helligdommer og 
arnesteder for livssyn som har 
bidratt til hvordan mennesker 
over hele verden opplever seg 
selv og sitt forhold til evigheten. 
Til tross for at Dag Hoel ikke 
snakker noen av språkene som 
utspiller seg her, opplevde han 
en nærhet og raushet blant folk.

 – Mange forbinder dette om
rådet med fare. De har stereo
typiske oppfatninger av at men
neskene her er så veldig anner
ledes. Selv har jeg bare opplevd 
vennligsinnethet. Og et fantas
tisk kjøkken, smiler Hoel.

Åpenhet. Han mener det er på 
tide med en realitetsorientering. 
Å forstå at dette er en region 
misfarget av nyhetsoppslagene. 
Nyheter er synonymt med dårli

ge nyheter. Det alminnelige mø
ter man sjelden. 

– Du brukte ni uker på 30 mil. 
Hvorfor valgte du en så langsom 
reise?

– Jeg ville ikke sitte inne i en 
bil, innkapslet i metall, adskilt 
fra omverdenen. Man kommer 
tettere på folk når man trenger 
hjelp til praktiske ting, som å 
 låne en sykkel eller få vite hvor 
lokalbussen går fra. Jeg oppda
get hvor flinke de er til å møte 
nye mennesker. Det er et ek
stremt imøtekommende folk 
som liker å få besøk. Og som vi
ser en helt annen åpenhet over
for det fremmede enn vi gjør her 
hjemme.

På ferden gjennom et lappe
teppe av trosretninger, speiles 
den 2.000 år gamle historien 
opp mot dagens virkelighet. Fle
re steder skinner Hoels egne  po
litiske meninger igjennom. Her 
slås frimodige slag i veven over 
Midtøsten. 

– Jeg har et hjerte for pales
tinernes sak, uten å være mot
stander av Israel. Jeg synes pa
lestinerne har kommet ekstremt 
dårlig ut av den politiske proses
sen som har foregått i Midtøs
ten de siste hundre årene. Har 
vi håp om en bedre framtid, kan 
vi ikke la palestinerne leve under 

så uverdige forhold som de gjør 
nå. Mennesker som blir ydmy
ket, vil ikke kunne vise aksept, 
påpeker Hoel. 

Ydmyk ateist. I boken ser han 
også nærmere på selve adskil
lelsesprosessen. Hvordan den 
jødiske messiaskulturen bryter 
med det som er akseptert forstå
else. Og går fra å være en sekt 
innefor jødedommen, til å leve 
sitt eget liv som kristendom. 

– Hva skal til for at du selv be-
gynner å tro?

–Jeg lever i nær interaksjon 
med kristne, kona mi er pin
sevenn, men selv har jeg tilsy
nelatende ikke evnen til å tro. 
Jeg synes det er rart at man kan 
 underkaste seg en Gud. Jeg 
forstår meg ikke på det, men er 
 ydmyk overfor det. Vi er tross 

Fulgte Paulus til Damaskus
Dag Hoel

Født 1962.
Er filmprodusent. Bakgrunn 
som fotograf, har tidligere 
jobbet mye med fattigdoms-
spørsmål.
Har tidligere utgitt Liv laga 
og Dette er Cuba, alt annet er 
løgn!.
Aktuell med boken Veien til 
Damaskus. En reiseskildring.

• Bibelens vakreste påsketekster
• Påskens sanger synges av 
• Solister, kor og forsamling                      

Helga Samset

Helga begynte å fortelle, og ordene ble som et fluepapir: Alle i rommet klistret 
seg på, fullstendig fengslet av historien. Cyber-generasjonen i den gammeldagse fortellingens favn! 

Det er helt sant. Jeg vet det, for jeg var der.
(Marianne Lystrup, Vårt Land) 
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• reportasjeleder: Jon Magne Lund
• kulturredaktør: Olav Egil Aune 
• kultur@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 389
• flere nyheter på vl.no/kultur

«Jeg ankommer 
Damaskus som et 
rikere menneske»

Dag Hoel

Opera-påske
 ■ Står bypåsken for tur, kan operabygget 

i Bjørvika by på alt fra konserter til eggde
korering og underholdende kåserier. Til 
sammen tilbys to konserter på Hovedsce
nen og fem konserter på 1. balkong – alle 
gratis. Sopranen Mariann Fjeld Olsen, 
som nylig gjorde suksess som Mimì i La 
Bohème, er blant sangerne som legger deler 
av sin påskeferie til Operaen. Hun synger 
på Hovedscenen skjærtorsdag, i en konsert 
som også byr på klavermusikk av Tsjaj-
koviskij, Bolcom og Chopin. � Vårt�Land

Operaen legger opp til påskefeiring – fra konserter til 
eggdekor.
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alt bare et ynkelig mindretall i 
verden som ikke klarer å tro. 

– Ankommer du Damaskus som 
et klokere menneske?

–Jeg vil heller si at jeg ankom-
mer som et rikere menneske. 
Med erfaringer jeg kan samle 
på. Jeg er bare en omstreifer 
som etter fattig evne har for-
søkt å sette ord på undringen 
over kristendommens enorme 
kraft. Noen mener at kristne 
og sekulære verdier skal skilles. 
Men det er jo en umulig tanke, 

hele vårt verdisett er laget ut fra 
en kristen tankegang. 

Myter. At mange av de religi-
øse stedene brukes av ulike reli-
giøse retninger, har vært en tan-
kevekker for Hoel. Stedet hvor 
Jesus for opp til himmelen, er 
et eksempel på møtet mellom 
Islam og Kristendom. Punktet 
for oppstigningen ligger inne 
på området til moskeen, med en 
minaret med ni høyttalere som 
kaller til bønn der Jesu himmel-

fart fant sted. Helligdommen 
ivaretas av muslimer, men den 
kristne historien er også synlig. 
Man kan sette seg i skyggen og 
hvile på fundamentene til søy-
lene fra kirken korsfarerne byg-
get her. 

– Slike steder minner en på at 
de tre store, monoteistiske reli-
gionene er tuftet på de samme 
fortellingene. Det er bare litt 
ulike varianter. At vi har sam-
me mytegrunnlag, bringer oss 
nærmere hverandre.

– Når man tenker på det, er det jo ganske pussig at myteuniverset til et lite sted i Midtøsten er gjort 
gjeldende over hele verden, sier Dag Hoel som er aktuell med reiseskildringen Veien til  Damaskus.

Foto: Lars O. Flydal

Vesaas-pris
■■ Lina■Undrum■Mariussen er tildelt Tar-

jei Vesaas debutantpris for 2011 for diktboka 
Finne deg der inne og hente deg ut. Boka kom ut 
på Forlaget Oktober i fjor vår, og førsteopp-
laget er nå i ferd med å bli utsolgt. Mariussen 
er fra Elverum og jobber som informasjons-
konsulent ved Norsk Barnebokinstitutt. I be-
grunnelsen til juryen står det blant annet: «Vi 
har å gjera med ein poet som viser ein genuin 
musikalitet i det strofiske; ei varm innføling 
i det emosjonelle og biletlege; og ein mo-
den autoritet i skriveposituren».         Vårt Land

KlassiKer-boom
 ■ Gjennom seriene Verdensbiblioteket, 

Verdens Hellige Skrifter og Kulturbiblio-
teket har Bokklubben solgt over en million 
klassikere. Solide titler som Moby Dick, Kor-
anen, Don Quijote og Om artenes opprinnel-
se, går unna som varmt hvetebrød. «De tre 
bokseriene har fartstid på ti, tolv og fjorten 
år, med snart sytti skjønnlitterære klassikere, 
åtti hellige skrifter og rundt nitti utgivelser 
i Kulturbiblioteket, som har gått lengst», 
sier redaktørene for seriene, Torhild■Vi-
ken■og Runhild■Skjølaas. Vårt Land

... se Sandvika Barne- og Ungdomsteater 
framfører den vakre familiemusikalen Gut-
ten og Stjerna av Barbro Lindgren. Gutten 
Pepe og hesten Stjerna blir begge født på et 
sirkus en mørk natt og får hver sine stjerner 
tent opp for seg på himmelen. De to blir 
snart bestevenner - og det viser seg at Stjer-
na kan snakke!  Til tross for at vi også får 
møte en slem sirkusdirektør som finner ut 
at hesten skal slaktes, er aldersgrensen satt 
til tre år. Stykket handler om sterkt vennskap 
og om å ikke gi opp. Spilles på Sandvika 
teater kl 13 og 15. Kjersti juul

I morgen kan du...

Gull til Bibelen
Kjersti Juul
kjersti.juul@vl.no 22 310 310

Bibelen er premiert til gull i 
konkurransen Årets vakreste  
bøker. Dermed kunne den 
erfarne og allerede prisbeløn-
te designeren Aud Gloppen 
motta prisen i kategorien for 
Skjønnlitteratur/Voksenlitte-
ratur på Nasjonalbiblioteket 
i går kveld. 

– Det er veldig stas å bli 
anerkjent for det arbeidet man 
gjør. Når man designer Bibe-
len går man inn i en lang tra-
disjon med noe av det ypperste 
innen bokdesign. Det er lett å 
bli svimmel, sier Aud Gloppen. 

Prisen utdeles i regi av Gra-
fill, interesseorganisasjonen 
for alle som jobber med vi-
suell kommunikasjon. Juryen 
trekker spesielt fram Gloppens 
evne til samspill mellom lese-
vennlighet og gjennomført ty-
pografi. «Alle detaljer er nøye 
gjennomtenkt og utført. Den 
gode lesbarheten er resultat av 
en høy gramvekt på papiret, 
høyere enn det vanligvis er i 
bibler (...) Bokens format og 
den meget høye kvaliteten på 
innbindingen er også et bevis 
på at denne boken er prisen 
verdig» heter det i juryens be-
grunnelse.

Poetisk. – Pro-
sjektet er i tråd 
med den nye 
oversettelsen. 
Her handler det 
om å tydeliggjø-
re de litterære og 
poetiske kvalitetene 
ved språket, sier Glop-
pen. 

Biblene kommer i tre uli-
ke farger: Grønn, dyp lilla og 
brun. Fargene er duse. At bi-
blene ikke skulle bli for dyre, 
men være tilgjengelig for alle, 
har også vært en styrende tan-
ke bak materialvalget. 

– Jobben har vært et tett 
samarbeid med Bibelselska-
pet. Vi begynte i den andre 
enden av fargeskalaen, men 
samlet oss til slutt om de mer 
mørke jordfargene. Vi ville gi 
bøkene et klassisk preg, fortel-
ler Gloppen. 

Kritikk. Da biblene ble lan-
sert i fjor høst, samlet Vårt 
Land et ekspertpanel av desig-
nere, for å vurdere layouten. 
Begeistringen uteble. «Hvor-
for er designet så trivielt, når 
bibeloversettelsen er så radi-
kal?», lød noen av innvendin-
gene. 

– Hva tenker du om kritikken?
– I stedet for å bruke ordet 

triviell, vil jeg si at det er et 
litt beskjedent uttrykk. Jeg 
tenker at teksten er så over-
veldende kraftfull at designet 
ikke trenger å være så pran-
gende. Men det er bra og vik-
tig at vi får en diskusjon rundt 
design, ikke minst bibeldesign, 

smiler Gloppen, som også 
vant samme pris 

da hun de-
signet Bibe-
len i 2005.

Den skjønn
litterære ut
gaven av den 
nye  Bibelen har 
blitt kåret til 
årets vakreste 
bok.

hald.no
søknadsfrist: 1. april

Studium i tverrkulturell
forståelse 

& internasjonalt arbeid


