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Magne V. Kristiansen er født i Vestfold i 1960. Han vokste opp på Nøtterøy og har siden 1987 bodd 
i Stryn kommune med familie.

Av utdanning er han lærer med bl.a. forming, biologi, informatikk og spes.ped. Han har jobba flere 
år både i grunnskolen og i voksenopplæring for psykisk utviklingshemma. 

I 1993 søkte han delvis permisjon fra lærerjobb og starta å bygge opp kunstvirksomheten Ad 
Fontes som har lokaler i Coop-marknad Fjelli i Stryn kommune.  Han har ingen formell kunstutdanning, 
men har etter hvert fått lang erfaring i ulike male- og tegneteknikker, som han og tilbyr kurs i.

Han har selv gått kurs med Erlend Grøstad i Flatdal, korreksjon av Jørgen Dukan i Kristne 
Kunstneres Forening. Han liker å uttrykke seg i en klassisk, naturalistisk stil som enkelte vil si har et snev 
av impresjonisme over seg. Han har en forkjærlighet for vann, fra små sildrebekker til mektig hav og 
ønsker å formidle skjønnheten og mangfoldet i naturen. Opptatt av lyset, reflekser og det rytmiske. Han 
har og motiver av mer sakral, religiøs art.

Juli 2016 
Kurs Jan Petter Bratsberg.

 
Mai 2015  
Studiereise til dyremaler  
Jan Petter Bratsberg , Telemark. 
 
Okt 2015 
Studiereise til Academié de Port Royal, Paris. 
 
 
Deltatt på en rekke separat- og kollektivutstillinger 
 
2012 
-Galleri 104, Sandane i lag med Frøydis Aarseth 
-Geilo kulturkyrkje 
 
2014 
-Sommarutstilling Stryn kunstlag, Stryn 
 
2014 
-Galleri 104, Sandane i lag med Frøydis Aarseth 
 
2015 
-Galleri 104, Sandane i lag med Frøydis Aarseth 
 
2016 
-Vanylven Kunstlag, Fiskå 
-«Den blå hesten» i Måløy 

Har illustrert og skrevet «Den gong ei reise var ei reise», Selja Forlag AS.  •	
Illustrasjon av preiketekster. Strektegninger for fargelegging tilrettelagt for barn under gudstje-•	
nesta.
Illustrasjonsoppdrag for Kirkens Nødhjelp. «All verdens flagg»•	
Utforming av bok, brosjyrer for Kirkens Nødhjelp•	
Omslag og bokillustrasjoner  «Elle Melle» av Solveig Sindre.•	
Omslag og illustrasjon av novellesamling, diktsamling og andaktsbok av Vidar Bergset•	
Design av messehaklar til Randabygda, Nordsida og Oppstryn sokn•	
Design av lysglobe Nordsida kyrkje•	
Fast illustratør i Kyrkjeklokka•	
Oljemaleri frontvegg Betania Stryn•	
Dekorasjon av 80m•	 2 i Stryn sentralsymjehall
4 større oljemaleri til hotell Alexandra•	
Lodalskåpa og Bødalssetra, oljemaleri, gave fra Stryn kommune til HKH Dronning Sonja•	
Segestad, oljemaleri, gave fra Stryn kommune  •	
til miljøvernminister Børge Brenne
Ulike logooppdrag, grafisk design og brosjyrer.•	
Plakater, infotavler til Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, Melkevoll Bretun, Kjenndalen,  Nordfjord •	
Panorama, Kulturløypa på Ulvedal.
Infotavler for Stryn Energi og Innvik Kraftverk•	
Illustrasjonsoppdrag til arkitektfirma A-vista Stryn.  •	
Utforming av huskataologer. 
Offentlige utstillingar, kollektivt og separat.•	
Medlem av Stryn Kunstlag og Kristne Kunstneres Forening.•	
Driver kurs i tegning og maling.•	
Har i flere perioder hatt hospitanter på atellieret•	
Oppdrag for «Den kulturelle skulesekken»•	
Deltatt i styringsgruppe for merkevarebygging og profilering av Nordfjord Panorama. Leder Ståle •	
Almenning
Vært aktiv medspiller i Nordsida Næringsstove.•	



6 Nr. 1.  På  vandring. Olje på linlerret 2017 135 x 180 cm.
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Helheten
Å vandre har en egen evne til også å få tanken til å gå roligere. Når 

tempoet senkes er det som sjelen får lov til å finne tilbake til kroppen.  
For det er ikke selvsagt at det er kommunikasjon mellom kropp og sjel. 
Tvert om, vi er splittet, vi har ikke lenger kontakt med våre følelser, hva 
vi dypest sett vil og hvem vi er. Det moderne mennesket lider av mangel 
på substans og sammenheng.

Å gå renser tanken for det om forurenser oss i vårt daglige strev. Alt 
herket blant menneskene, all unødvendig informasjon som velter over 
oss, kravene og bekymringene. Vi er fortsatt jordens treller som eter 
vårt brød med svette og føder med smerte. Vi bærer en dyp ensomhet i  
bunnen av hjertet, et tapt paradis. 

Jeg kommer til å nevne Gud noen ganger. Ikke for å være påtren-
gende, men fordi Han for enkelte er det mest naturlige i verden. Det 
er ingen selvfølge at det profane skal være den åndelige standardinn-
stiling. For er det ikke det som har blitt så tungt å bære i et sekulært 
samfunn, fraværet av Gud? Er det kan hende det som driver oss ut i 
landskapene, stillheten og naturkreftene. Om det så ikke er for å finne 
Gud, så for å finne oss selv som hele mennesker.

Så var det denne nissen. Han som følger med oss når vi flytter eller 
skal vi våge å si flykter. Kanskje jeg må våge å snu meg å se han i øy-
nene. For han er alltid bak og lager bråk. Så får jeg snu om høre hva han 
har å si.  Jo det kan bli ubehagelig. 

Livet er en helhet. Vi vandrer en vei. Mot et mål, et hjem. Pilegrimen 
har uro, men tror.  Ellers ville han aldri lagt ut på veien, selv om mange 
av dem sikkert vil si de er mest tvilere.  Ikke alltid er målet klart for øyet, 
ofte må vi famle i tåkeheim. De som går sammen kan hjelpe hverandre.

Denne utstilllingen tar oss med på vandring i ulike landskaper. De 
gamle pilegrimsledene går mot Nidaros. Det åndelige kraftsentrum som 
etter 1000 år fortsatt har tiltrekningskraft, liksom Selja, Roma, Jerusalem 
og andre hellige plasser. 

Livet er en helhet, alt som lever er dannet av jorden og Gud blåste 
sin livsånde i materien og mennesket fikk substans. Det ble en levende 
sjel. Dette skjøre, dødelig vesenet som lengter etter evigheten. «For du 
har skapt oss til deg O’Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile 
i deg» Augustin.

Ånd. Kropp. Dette gamle filosofiske grubleri vi aldri helt kommer til 
bunns i. De gamle grekere som opphøyde ånden og ringaktet kroppen. 
Tenkte den var et fengsel. Jøden derimot sa ikke det. Nei, kroppen er 
skapt av Gud, ikke Demiurgen. For det er merkelig hvor tiltrekkende 
denne åndelige dualismen er, det gjelder å komme fri kroppens grenser 
og sannelig er vi kommet langt som transhumane, digitale, dekonstru-
erte vesner på det prosjektet.

Utstillingen har kun som ambisjon å formidle hvor skjønnt alt er 
skapt. Denne skjønnhet gjør så godt. Den lokker oss inn skogen, opp i 
fjellet, ut mot havet. Det er så mye som vil drive oss  til motløsehet eller 
gjøre oss oppblåste og forfengelige. Men skjønnheten taler stillferdig. 
Vevre blomstre vi nesten tråkket på, vinden som smyger gjennom 
furukronene eller kulingen som pisker opp havet og gjør oss små og 
urolige. 

Naturen er aldri jålete, men uendelig vakker. Dyrenes sanser er 
hundre ganger mer følsomme enn våre, men de er aldri sentimentale. 
Deres sannhet er uimotståelig.  Barnets tårer er heller ikke sentimentale, 
de er sanne.

Inkarnasjonen er helhet. Den splitter ikke ånd og kropp, men holder 
det himmelske og jordiske sammen på himmelens premisser.  Den fri-
gjør oss fra strevet etter å streve vekk fra oss selv. Den setter oss i stand 
til å vente i stillhet på Ånden som på ny og på ny puster livet inn i oss 
som den gang Gud sa ett Ord og alt ble til.

Inkarnasjonen er selve motkraften til syndefallet. Synden som er en 
slags desperasjon i vår stoffelige natur, når det går opp for oss at vi ikke 
har livet i oss selv.
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I alle ting stiger hun fram, lik visdommen, som i tidenes morgen lekte for Gud. 
«Jeg lekte på hele Hans vide jord  

og hadde min fryd i menneskebarna.»

Jeg streket opp den hellige geometri. Målte opp kvadratet med mitt øye,  
delte det i to, streket opp diagonalen med lillefingeren og slo passerbuen ned 
på grunnlinjen. Så regnet jeg ut «Den gyldne formelen» og dannet et vakkert 

sneglehus. En konkylie som menneskebarna la sitt muslingformede øret i  
og lyttet til havet.

Der inne hører vi suset av vårt urolige hjerte som kaster vårt blod atter og atter 
mot stranden. Lik havet som suser langt, langt inne i muslingens hjerte, som en 

evig drøm fra tidenes morgen.

Finnes du Gud?

Astronomen skuer noen millioner år tilbake i sin stjernekikkert.  
Han overveldes av skjønnheten. 

Matematikeren fryder seg over tallenes skjønne magi når formelen finner sin 
logiske plass i det store regnestykket han balet med i over tusen år. 

Moren ser inn i den nyfødtes øyne og  
Hans gamle navn drypper fra hennes lepper:

Gud.

Skjønnheten taler. 
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Tranenes dans, de gamle harmoniske tømmerhusene, delfinens skjønne ele-
ganse, poetens lykkelige dag da han fant ordet han manglet i sitt dikt.  

Alt sammen, en eneste stor hymne om skjønnheten.

Den kan selvfølgelig ikke regnes ut. Nei, det er motsatt, det er skjønnheten som 
lokker oss til regnestaven. Det er ikke kunstneren som oppfant skjønnheten.  
Det var tvert om, det var skjønnheten som lærte opp kunstneren til å male.

Et lite kort menneskeliv påstår at Gud ikke Er.

Han bruker år og tusen formler for å bevise at alt fikk liv og lovmessighet av seg 
selv, som ved en tilfeldig smell som gav oss et ordnet kosmos 

 og ikke et blindt kaos.  
Den kloke er selv et bevis for at noen må ha tenkt kloke tanker før han.

Men skjønnheten kan han aldri krysse ut i sin likning.  
Da vil den aldri gå opp. Da den gikk opp, så vi skjønnheten.

En dag skal jeg se Ham, Skjønnhetens kilde.

Jeg fortæres av lengsel.



10 Nr. 2.  De fattige er alltid hos oss. Olje på linlerret 2015. 70 x 90 cm.
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Menneskene
Det er noen dobbelt med verden. Den er full av skjønnhet. Og 

grusomhet. Vi lokkes til de store byene og må bli imponert over 
menneskers kløkt og dyktighet på alle  plan. Ingenører, økono-

mer, forskere, mediefollk - det er ingen grense for hva vi kan få til. 

Midt i all denne vellykkethet kan vi kjenne på en dyp tom-
het og fremmedgjøring. Det sitter en fattig på broen i Roma. 
Menneskene siger fram som en mørk masse over Times Square.  
Alle deres hår er tellet av Gud. Vi kan tvile og undre oss over om 
Gud er god siden verden er så brutal. Men undrer vi oss over at 
kjærlighet fortsatt er å finne i en verden der menneskene hater og 
myrder hverandre?

C.S. Lewis sier en plass ; å skildre menneskers ondskap ligger 
oss for hånden, der er vi på en måte på hjemmebane. Langt verre, 
sier han, er det å skildre et virkelig godt menneske. Der famler vi 
alle, for vi vet ikke helt hva et godt menneske er. 

Tiden, sier Augustin, jeg vet hva den er, men kan ikke forklare 
det. Vi vet hva godhet er, men kan ikke helt beskrive den.

Men midt i vår verden har Kristus steget ned og blitt som oss,  
for at vi skal bli som han.

«Gud ble menneske, for at mennesket skal bli Gud»
Cyprian

Å bli som Gud er ikke å få all makt eller bli hevet høyt over jordens 
støv,  det er å få del i Guds avmakt, dø på et kors, stå opp til nytt 
liv.



12 Nr. 3. Se Guds lam som bærer verdens synder.  Olje på linlerret 2017. 90 x 65 cm.



13Nr. 4. Times Square. Olje på linlerret 2017. 70 x 90 cm.
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Helgnene
De som går sammen kan hjelpe hverandre.  Vi er ikke alene, 

selv om vi jordiske ofte nettopp kjenner på denne ensomhet så 
lenge vi er i «Den kjempende kirke» på jord. Men det finnes og en 
«Seirende kirke» i himmelen som deltar sammen med oss i nettopp 
den store helheten.  

Mange hellige menn og kvinner gikk opp stiene så vi kan finne 
hjem.  Derfor er det en liten avdeling med noen illustrasjoner jeg 
har jobbet med for et framtidig prosjekt om primstaven. Den som 
søker godheten vil snart merke at den lever trangt i verden.

Helgnene kunne vel flamme mot det som var korrupt, men det 
var deres varme og kjærlighet som gjør dem så tiltrekkende. De 
måtte holde ut umenneskelige prøvelser. Som så mange andre.

De var som oss,  de hadde ikke noen spesielle fromme gener, 
tvert om - helgnene ble hentet fra svake, feilende, redde men-
nesker som hadde fått teften av  Gud. De var som besatt av denne 
smaken, det ante dem at Gud måtte være god, ja skjønn, siden 
det skapte var nettopp det.  Da de gikk forbi, kjente vi duften av 
Gud. Og hang det ikke en  slik duft i rommet etter dem, var de kan 
hende ikke helgner, uansett hvor hellig de geberdet seg.

De måtte kjempe seg gjennom mange stengsler som skjulte 
denne gode og skjønne Gud, for menneskenes verden er ikke alltid 
på parti med Den gode. Det kan rett og slett være vanskelig å få 
øye på han.
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Epifani Domine   
Trettende dag jul

6. januar feirer vi Helligtrekongers fest. Eller Herrens åpenba-
ring. På primstaven er dagen merket med tre kongekroner.

Det historiske glir over i det legendariske. Myter spinnes, 
skillet mellom eventyr og autentisk historie utviskes. Men det 
skjedde , skriver Lukas. En julenatt ble alle eventyr oppfyllt på 
ordentlig av selve Eventyret. Vi merker mønsteret i alle mytelogier. 
Trollene som jager Askeladden, eller var det omvendt? Helter og 
guder som alle har en Balder blant seg.  Så en natt kom Han, han 
som de alle profeterte om både i jødiske og hedenske eventyr. 
Det skjedde i Betlehem da Augustus var keiser i Rom og Kvinrinius 
var landshøvding i Syria. Altså i vår historie, på vår planet.

Vi vet ikke om det var tre vismenn. De kom fra øst. Vi vet ikke 
om det var en stall, for stjernen stanset over huset der Josef og 
Maria bodde. Ja, noen teologer går så langt at de spør om Jesus 
ble født i Betlehem?

De får spørre. Endrer det troens innhold? Ja, kanskje. Noen 
hevder at evangelister og apostler vridde historien til slik at den 
skulle passe med de gammeltestamentlige profetier. Det er ve-
sentlig i Jesu egen argumentasjon at han søkte sin legitimitet hos 
Moses og profetene. Det han sa var ikke egne påfunn. 

Han viste aldri til seg selv, men til den store sammenhengen.

Nr. 5. Hellig tre konger. Olje på linlerret 2017. 50 x 65 cm.



16 Nr. 6. De fire evangelister. Olje på lerretsplate 2015. 46 x 55 cm.



17Nr. 7. Gregor den store. Olje på lerretsplate 2015. 46 x 32 cm.

De fire evangelister
De fire livsvesen som det står om i Åpenbaringen ble etter 

hvert assossiert med de fire evangelister. Matteus taler om Men-
neskesønnen, Markus er opptatt av Løven av Juda, Lukas fremhe-
ver Kristus som offerdyret og høyt der oppe sirkler Johannes på 
ørnevinger. Johannesevangeliets åndelige gehalt utgjør 1/4-del av 
evangelistenes jordnære vinkling av Kristus, han som gikk rundt 
og gjorde vel og handlet. Johannes dveler og filosoferer og gir oss 
åndelige overbygninger på hvem Kristus er.

Stadig siterer han Kristi misjon:

«Jeg sier intet av meg selv, bare det jeg har lært hos Faderen.» 

Gregor den store
Gregor den store, d. 604 e. Kr., blir feiret 12. mars. Han kom fra en 
rik og fornem familie, men så ble han grepet av Kristi radikale bud-
skap om «et enkelt liv» uten rikdom og karriere.  Han ble blant de 
betydningsfulle paver som reformert liturgien og har gitt navn til 
den gregorianske sangen.

Han var sykelig og svak og ble et vitne om Guds kraft som 
fullendes i skrøpelighet:

«Slik har Gud den allmektige ordnet det i sin store godhet, at han 
av og til gir noen profetiens ånd og andre ganger holder den tilbake, 
og at han kan løfte profetenes sinn til det høyeste, men likevel bevare 
dem ydmyke, slik at de, nå de får Ånden over seg, kan vite HVA DE ER 
AV GUDS NÅDE og andre ganger, når Ånden er borte, kan vite HVA DE 
ER AV SEG SELV.»  Sitat Gregor den store.



18 Nr. 8. St.Sigfrid. Olje på lerretsplate 2015. 41 x 33 cm.

Sigfrid. d 1047
Sigrfrid var engelsk misjonsbiskop fra York og kom 

med Olav Tryggvason til Norge og dro videre til Götland 
i Sverige.

De tre nevøene hans fulgte han, Unaman, Sunaman 
og Vinaman. De ble avrettet, derfor blir Sigfrid avbildet 
samnen med de avhogde hodene deres.

Sigfrid var Väster-götland og Smålands apostel. Ved 
Husaby kilde i Västergötland skal han ha døpt Sveriges 
første kristne konge, Olof Skötkonung.

Sigfrid minnes 15. februar.



19Nr . 9. Paulus. Olje på lerretsplate 2015. 50 x 32 cm.

Pålsmesse
Paulus feieres 25. januar. Han ble sannsynligvis halshogd i år 

67 e. Kr.

Hans attributter er Ordet og sverdet. Det er han som har 
skrevet «Kjærlighetens lovsang»

«Så bir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet, og størst 
blant dem er kjærligheten.»

Hvordan er det mulig at en forhenværende, egenrettferdig 
tyrann som Paulus nå står ydmyk i nådens rosebed?  Det er Paulus 
som har gitt oss den grunnleggende innsikt i dynamikken mellom 
loven og nåden. Han sier det i alle brev: Av nåde er dere frelst, ved 
tro, det er ikke deres eget verk, det er Guds gave.»

Han plages av en liten «torn» - en satans engel som slår han 
og stadig ydmyker han så han drives lenger og lenger bort fra 
hovmotet og mot frihetens evangelium: 

Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet.

Vi vet ikke hva som plaget han, men Guds svar til han blir et 
svar til oss alle, hva vi så måtte streve med i livet.

Guds nåde er nok! 



20 Nr. 10. Eystein Erlendsson. Olje på lerretsplate 2015. 54 x 30 cm.

Erkebiskop Eystein Erlendsson  
av Nidaros

Biskopen holder Kirken i sine hender og vi kan jo spørre om 
det ikke er vel overmodig? Han var jo bare et menneske han og. 
Ligger ikke Kirken i Guds hand?

Illustrasjonen er laget på grunnlag av skulpturen av biskop 
Eystein som står i vestveggen på NIdarosdomen. Han var den an-
dre erkebiskop i Norge som hadde tilsyn med ti bispestoler i lan-
det. Eystein Erlendson ville sikre Kirkens selvstyre og verne henne 
mot konge og adel som også den gangen klødde i fingrene etter 
å herske over Kirken.

Den første kongekroning fant sted i Nidaros i 1164  av Mag-
nus Erlingsson. I kampen om kirkens frihet kom han i konflikt med 
kong Sverre og måtte flykte tll England.

Det er biskop Eystein som trolig har nedtegnet «Passio Olavi».

Så spørsmålet som henger i luften? Å holde Kirken i sine hen-
der? For Kirken henger ikke i løse luften som et åndelig slott. Hun 
er bygget på profeters og apostlers grunnvoll der Kristus holder 
alt i hop. Han som er den inkarnerte Gud og overgitt sine fullmak-
ter til sine apostler. Inkarnasjonen som et pågående prosjekt der 
Ordet på ny og på ny blir organisk og materielt gjennom Kirken.

St. Eystein dør 26. januar 1188 og blir erklært helgen i 1229. 



21Nr. 11.   St.Patrick Olje på lerretsplate 2015. 41 x 33 cm.

Patrick av Irland
I 401 e. Kr. velter germanerne over Rhinen og ned-

kjemper romere som i vantro må gjøre retrett. De var ikke 
vant til å trekke korteste strået.  Det gamle romerske riket 
rakner i  røyk og ruiner,  raseres år for år av germanere, 
gallere, gotere og vandaler, og hva de het alle sammen,  
som tok for seg av gamle Rom.

Den antikke arven er i ferd med blåse ut. Om det 
ikke hadde vært for trellen Patrick som led seg gjennom 
sommer og vinter på de irske heder.  Der lærer han å be 
de bønner han søvning hørte på da hans far diakonen 
dro han med til messe i England. Så ble han røvet og kom 
i hendene på irske hedninger.

«Jeg ba over hundre bønner om natten» skriver 
Patrick klossete i sin Confession - Bekjennelser

Troens glør blusser, Patrick ber og Gud utruster han 
med sin Ånd. Uten sverd, uten blod, uten menneskemakt 
blir Irland kristnet og Patrick, ulærd og språksvak som 
han var, grunnlegger klostre over hele Europa. Der sitter 
så munkene og skriver av Cicero, Platon, Sokrates og det 
de kom over i svidde bibliotek. Slik ble den antikke arven 
bevart for ettertiden. 

Og den keltiske arven som ennå har spirekraft hos 
moderne pilegrimer er ennå grønn. Den er jordnær, spiri-
tuell, ånd og kropp som helhet. 

17. mars feirer vi St.Patricks dag.  «Den grønne 
dagen»



22 Nr. 12.  Peters stol Olje på linlerret 2016. 41 x 33 cm.

22. februar Peters stol
De fleste av Jesu apostler blir avrettet på grunn av 

sin tro. Peter blir korsfestet opp ned i år 64. Nok en «hel-
lig» som etter hvert ble hellig, nå uten hermetegn. Den 
feige Peter, full av impulser, overmot og hykleri. Han var 
intet prakteksemplar og måtte gjennom sine personlige 
nederlag før han ble et vitne om Guds nåde.

«Peters stol» er et merke på primstaven. Denne da-
gen begynner snøen å smelte fra undersiden, langs raft 
og tuer.  Det het seg at St.Peter kastet en stor, varm stein i 
vannet denne dagen for at vinteren skulle ta slutt.

På mang en kirke står værhanen der og snur kappa 
etter vinden. En påminnelse om at Kirken, som nå en 
gang kalles samfunnet av de hellige, ikke sjelden må løpe 
ut i borggården og gråte bittert.  Der ute sitter jo Peter 
som trodde seg så sterk, men snublet og falt.  Og nettopp 
der fødes helligheten, den som ikke er av oss selv, men 
fordi vi møter blikket til han som alltid elsker.

«Simon Johannes Sønn, holder du av meg?» 
«Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær»

Det store paradoks:  
Den som har fått mye tilgitt, elsker mye.



23Nr. 13. Steinvikholmen Olje på lerretsplate 2016. 27 x 35 cm.
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Elvene og skogene
Verdens første arbeidsmiljølov ble formulert i sabbatsbudet. Det er 

først og fremst gitt til arbeidsgiveren for å verne arbeideren mot utnyt-
ting. Ja, ikke bare arbeideren, men også dyrene hadde krav på hvile hver 
syvende dag sa Moses. Statistikken viser at været er litt  bedre i helgene. 
Det er litt roligere tempo. Litt mindre svevestøv. Jeg har undret meg 
på hva vårt feberhete klima hadde sagt om f.eks. transportnæringen, 
handelsstanden og flere med dem tok hviledagen mer bokstavelig? 52 
dager i året der naturen får tørke svetten og sette seg litt i skyggen?

Vel, vi har ikke råd sier økonomene. Tannhjulene må være i sving 
hele tiden, sier teknokratene. Våre pyramider tåler ikke den slags latskap 
sier Faraos slavedrivere.

Elvene, skogene. De skal juble når forløsningens dag kommer.  For 
dagen kommer, selv om vi kjenner på mørket. Da våre legemer forløses. 
For kroppen er intet fengsel. Kroppen er en lengsel. Etter friheten hos 
Gud. Fjellene skal klappe i hendene,  skogene lovsynge når kroppen slip-
per løs av forgjengeligheten.

Nok en gang er det inkarnasjonen som lærer oss veien å gå

Alt er fornyet,  alt er forsonet. Alt er frigjort. For all skapningen skal 
se Guds frelse. Derfor ble Gud «i-kjøttet» som inkarnasjon betyr.

Nå er det de profane profeter som spår ulykke og truer med dom-
medag, om vi ikke tar rev i seilene. Klokka er fem på tolv sier de med 
bekymret mine. Nei det er mye lenger på natt, det er snart morgen.  De 
samme profanister som gjerne koster ut kristen tro og tanke, hamrer på 
vår samvittighet og forkynner  dommedag for oss egoister. Så var det 
ikke en kirkelig konstruksjon at verden går i hundene likevel. Den er visst 
full av angst og død selv uten Kirkens spådommer.

Å male det skjønne og vakre er en  protest mot døden. 

Det er håp for vår jord. Den er underlagt forgjengeligheten og for-
vitrer, men har likevel løftet om å ikles uforgjengelighet.  Det var denne  

jord som steg fornyet opp av syndflodens slam, og det er denne jorden 
som skal gjenoppstå av asken. For verden svetter og det ser ikke ut som 
noen vet hvordan en skal dempe feberen uten at det blir mer feber. 

Men vi synger fortsatt «Deilig er jorden» - det eneste som kan gi 
kraft og mening når alt rakner.  Plante og så, holde klima under kontroll 
og leve enkelt og liketil  og nøysomt, så fisk og dyr kan trives i elven og 
skogen. Være vitner om Paradiset vi forlot og Hvilen som kommer. 

For det virker som noen, bare de får bevist at klimaendringene ikke 
er menneskeskapt, kan fortsette å tyne naturen. 

Om det nå var slik at klimaet ikke er menneskeskapt, så er det likevel 
et livets evangelium å holde lidenskapene i tømme.  For etter lidenska-
pene, følger lidelser. Det gir fortsatt dyp mening å bekjempe begjæret 
og den narissistiske livsholdning. Etter begjæret følger tomheten og 
gledesløsheten. Og med gledesløsheten mismotet og avhengigheten av 
mer og enda mer.

Skjønnheten taler om Gud! 

I rommet spiller Bach:

«Ich habe genug!»

 



25Nr. 14. Skjønnheten taler.  Olje på linlerret 2012. 40 x 60 cm.



26 Nr. 15. Foss, Eggedal. Olje på linlerret 2016. 45 x 65 cm.



27Nr. 16. Forløsning. Olje på linlerret 2012. 40 x 60  cm.



28 Nr. 17. Turkis refleks. Olje på linlerret 2013. 45 x 60 cm.



29
Nr. 18. Sanddyner, Rauøra. Olje på linlerret 2015. 45 x 65 cm.



30 Nr. 19. Sol og bris. Olje på linlerret 2015. 35 x 60 cm.



31Nr. 20. Traudalen. Olje på linlerret 2016. 35 x 55 cm.



32 Nr. 21. Lodden skog. Olje på linlerret 2015. 30 x 45 cm.



33Nr. 22.  Langt borte i en dal, Olje på linlerret 2009. 40 x 60 cm.



34 Nr. 23. Første snøen. Olje på linlerret 2015. 65 x 90 .



35Nr. 24. Grønn vår. Olje på linlerret 2016. 35 x 50 cm.



36 Nr. 25. Solefall. Olje på linlerret 2015. 50 x 70 cm .
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Havet
Det er langt fra Dovrefjell til havet. Men nei, bare noen korte timer 

så har kaldfronten i Norskehavet nådd Stortoppen og feier over flyene 
med piskende snødrev.  Moskusen står der og værer.  Mon tro de kjenner 
lukten av havet? Dyrene er jo så utrustet med slike sensitive sanser vet 
vi. Ja hva vet vi om dyrenes sjel? Ikke så mye og godt er det at det ennå 
finnes mysterier. 

Der ute ved Stad durer bårene ustanselig. Den store klimapumpen 
som vi nå er så bekymret for.  For det er helheten det handler om, at alt 
henger sammen.

De velter inn med sin voldsomme kraft og sin skjønnhet.

Ved landet møter det grensen som er satt for det, og kjenner ingen 
bitterhet.  Krever ikke være landjord eller himmel, men forblir hav. 

Kunne vi bare lært det, vi mennesker som aldri blir fornøyd med 
oss selv eller andre. Denne kroniske misnøyen som er selve motoren i 
utarmingen av kropp og sjel, klima og natur.

«Memento mori, memento vivere» sa trellen som sto i keiserens 
vogn, da seierherrene  kjørte gjennom triumfbuen i Rom. Han kom, så 
og vant og trellen skulle minnne han på  at selv keiserne var laget av 
dødelig stoff.

«Husk du skal dø, så glemmer du ikke  å leve» 

Dyrene.

«Kommer pus til himmelen» spurte veslejenta? 

Vi har jo lært at dyrene ikke har sjel. Gamle Noah fikk påbud om å ta 
med alle dyrene i den frelsende arken.  Hann og hunn. De demonstrerer 
uten ord om å være den vi er. Selv om de ikke er åndsvesner, lever de i 
sannheten.  De hykler ikke en eneste følelse.  Logrer hunder er han glad, 

pisker katten med halen er hun irritert.

For dyrene lærer oss å være helt tilstede akkurat der vi er.  Når våren 
kommer blir reinsflokken urolig, de legger ut på sin pilegrimsvandring 
mot sommerhjemmet. Men den lange vandringen er ikke stress. De vet 
når de må avgårde. De stopper ofte og beiter i ro, helt tilstede, akkurat 
der de er. 

«Wir haben genug!» tror jeg de tenker.

.



38 Nr. 26. Naustrekke. Olje på linlerret 2015. 50 x 75 cm.



39Nr.  27. Kaskader. Olje på linlerret 2015. 60 x 90 cm.



40 Nr. 28. Fjorden flør. Olje på linlerret 2017. 70 x 110 cm.



41Nr. 29. Kvit sand. Olje på linlerret 2012. 45 x 60 cm.



42 Nr.30 . Vinden øker på. Olje på linlerret 2011. 45 x 70 cm.



43Nr. 31. Sjøsprøyt. Olje på linlerret 2014. 80 x 100 cm.



44 Nr. 32. Skum i blått hav. Olje på linlerret 2011. 60 x 85 cm.



45Nr. 33. Kveld, Hoddevika. Olje på linlerret 2017. 45x 65 cm.



46 Nr. 34. Havdur. Olje på linlerret 2011. 60 x 80 cm.



47Nr. 35 . Gjertrudfuglen. Olje på linlerret 2015. 65 x 92 cm.



48 Nr. 36. Rype ved sommersolhverv. 2016. 30 x 4 0 cm.



49Nr. 37. Serafim av Sarov. Olje på lerretsplate 2015. 41 x 33 cm.



50 Nr. 38. Fenja. Olje på linlerret 2017. 25 x 35 cm.
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Gjertrudfuglen skriker etter regn. Eventyret om den gjerrige 
Gjertrud som ble omskapt til en svartspett. Hennes hjem er et  tre 
i forfall. Men grønne skoger strekker seg ut over blåne etter blåne, 
langt, langt inn i Buskerud og Telemark. 

Hele skapningen sukker og lengter. 

Bjørnen besøkte Serafim av Sarov, eremitten som levde i i 
Russlands dype skoger på 1700 t-tallet.  Han var ingen trussel for 
bjørnen som nok hadde lært hvor farlige menneskene er. 
Og Serafim hadde ingen frykt, for den fullkomne kjærlighet jager 
frykten bort.

Frans av Assissi hadde samme beroligende effekt på villdyrene. 
De kom til ham.

«Fenja» hviler seg i solvarm vårbakke, langt inne i en trang vest-
landsdal. Hva hun tenker vet ingen, men snart strekker hun kropp 
og lemmer og langer ut i rolig tempo, kvikk i steget.



I dag spenner jeg på meg en brynje av  
himmelsk styrke:
Solens stråler,
månens skinn
ildens herlighet,
havets dyp,
jordens fasthet,
klippens hardhet.

I dag spenner jeg på meg en brynje  
av Guds kraft:
Guds styrke til å trøste meg,
Guds kraft til å holde meg oppe,
Guds øye til å se etter meg,
Guds ord til å tale for meg,
Guds hånd til å føre meg,
Guds vei til å ligge klar for meg,
Guds skjold til å beskytte meg,
Guds engler til å frelse meg
fra djevelens snarer,
fra fristelsen til å synde,
fra alle som vil meg vondt,
både fjern og nær,
alene og sammen med andre.

Må Kristus vokte meg i dag fra gift og ild,
fra å drukne og bli såret,
så mitt oppdrag kan bære frukt i overflod. 

Kristus bak meg og foran meg,
Kristus over og under meg,
Kristus med meg og i meg,
Kristus omkring meg,
Kristus på min venstre og høyre side,
Kristus når jeg står opp om morgenen,
Kristus når jeg legger meg om kvelden,
Kristus i hvert hjerte som tenker på meg,
Kristus i hver munn som snakker om meg,
Kristus i hvert øye som ser meg,
Kristus i hvert øre som hører meg.

Jeg går frem i dag
ved Treenighetens kraft,
i troen på den trefoldige,
i tillit til den ene,
han som skapte jorden
og formet himmelen.

AMEN

St. Patricks brynje


