
krykker etter en operasjon i foten. At folk kaster krykke
ne, er et ikke uvanlig fenomen pa b0nnem0ter, s~rlig nar 
en karismatisk predikant har annonsert at syke vil bli hel
bredet. I oppstemt tilstand merker man ikke smertene, og 
jeg la krykkene fra meg og humpet miraku10st omkring 
uten st0tte flere ganger i l0pet av et m0te. Uten a gi Gud 
~renj noen vil si tvert imot. M0tet var ikke noe b0nne
m0te, men et gatem0te i hedensk regi, og predikanten var 
Hedningsamfunnets ledende gateprater, Erik 0hrnell. 

Gjerstad filosoferer 

G]ERSTADS NYESTE selvbiografi er en tynn bok i dobbelt 
forstand, selv om forlaget had de blast den opp ved a velge 
ut sitater som er slatt stort opp. Jeg ser ellers ingen grunn 
til a fremheve pinligheter som dette: 

Har vi glede av og vilje til a gi av vart beste for andres ve og 
vel, vil vi oppdage at travelheten ikke eksistere1) og at stress og 
sjelelige lidelser forsvinner. 129 

Har du en psykisk lidelse, blir du frisk bare du slutter a 
v~re egoist. Inntil jeg leste dette, likte jeg faktisk mannen. 
Blant annet pa grunn av hans tilsynelatende beskjeden
het. Men na skriver han at kona hans fikk «mer enn noen 
andre kvinner i Snasa, for ikke a si landet, en betydelig 
oppgave a utf0re ved a v~re medhjelper for meg». 

Landets viktigste kvinnejobb? Dette star i en viss kon
trast til hva han skriver i forordet til A sta i lyset: «Jeg har 
alltid f0lt meg som et ubetydelig menneske i samfunnet.» 
Samtidig unnsa han seg ikke for a skrive at «Jeg f0ler det 
er riktig at jeg forteller om mine opplevelser, slik at etter
slekta far et inntrykk av og forstaelse for de medmennes
kelige pliktene jeg alltid har utf0rt.»130 

129 Den gode kraften s. 95. 

130 A sta i lyset s. 16. 
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