Livsnära böcker

Per Arne Dahl är präst i Oslo Domkyrkoförsamling, mångårig kröniker tidigare i Aftenposten och nu i
Vårt land och författare till ett flertal böcker. Libris har det här året gett ut två böcker av honom.
Boken med den träffande titeln Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? är en omarbetad
utgåva. Boken behandlar det moderna livsbygget och den moderna livsstilen ur flera synvinklar.
Materialet i boken bygger långt på tidigare krönikor och skall läsas därefter. Boken kan med fördel
avnjutas i små etapper som erbjuder värdefull livsreflektion. Livsnärvaro, livsmening, livsenkelhet,
livstacksamhet och livslångsamhet är saker som behandlas.
Något att hoppas på när det värsta har hänt är en bok som långt bygger på Dahls erfarenheter som
präst i samband med sorg av olika slag. Han berör stora katastrofer och tragedier som branden på
färjan Scandinavian Star 1990, tsunamin 2004 och händelserna i Oslo och ute på ön Utöya senaste år.
Boken är en fin och ömsint sorgebok, som inte väjer för de svåra frågorna.
Jag tar med mig många fina insikter och uttryck: ”att minnas är början till frihet” och ”den som
glömmer det som ligger bakom är dömd att upprepa det” och Augustinus ord om hoppets två vackra
döttrar, vreden så att det som inte bör ske inte sker och mod, så att det som kan ske blir verklighet.
Inte minst Dahls beskrivning om att röra sig mellan de två rummen när döden knackat på är talande.
Det ena är sorgens och saknadens rum med de intensiva känslorna. Där bör man våga vistas. Men
man behöver också ge sig rätt att mer och mer vara i glädjens och minnenas rum där man hittar
något som också hjälper en framåt.
Alla behöver tröst då och då, konstarerar Dahl och hänvisar till dottern Mari som förgäves hade sökt
sina föräldrars uppmärksamhet: ”Att trösta är samma sak som att komma, mamma!” Just det har
Gud förstått, konstarerar Dahl, det var därför han kom hit. Det blev jul och påsk.
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