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Tildekking av korset i 
Arendal kapell vekker et 
heftig engasjment i sosi-
ale medier. Mange klarer 
ikke å skille mellom kir-
ker og et kommunalt 
bygg, som kapellet er,  
sier Marianne Løge i  
Human-Etisk Forbund. 
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At bystyreflertallet i Arendal 
går inn for å bruke 500.000 
kroner som ble bevilget av Kul-
turdepartementet til å dekke til 
korset i kapellet, har vakt debatt 
i sosiale medier. Mange debat-
tanter mener prinsippet om til-
dekking er forkastelig, og man-
ge mener det er feil bruk av of-
fentlige midler.

Kommunalt bygg
Helt siden 2009 
har organisa-
sjonssekretær 
Marianne Løge i 
Human-Etisk 
Forbund i Aust-
Agder vært 
drivkraft i pro-
sessen for at 
kommunen skal oppfylle sin 
lovpålagte plikt til å ha et grav-
ferdslokale som passer for alle. 

– I debatten er det mange 
som mener at de som ikke kan 
bruke et lokale med et kors, må 
finne seg et annet. Det er akku-
rat det vi holder på med! Kapel-
let er ingen kirke, men et kom-
munalt bygg, og nå prøver vi å 
få det til å kunne inkludere alle 
– eller i alle fall majoriteten av 
befolkningen, sier Løge.

Savner respekt
Hun påpeker at det er mange 
kirker i Arendal som kan brukes 
til kristne begravelser, men bare 
ett kommunalt bygg som i prin-
sippet skal favne alle livssyn. 
Det er kapellet 
på kirkegår-
den.

Hun har 
lest debatten 
på Facebook, 
og hun merker 
engasjementet 
med sinte 
henvendelser 
direkte til 
henne også. 

Humanetikeren synes det er 
leit at så mange ikke kan aksep-
tere at det skal vises respekt for 
alle som gravlegges og deres på-

rørende, uansett hvilket livssyn 
de har. 

– Det er det dette handler 
om: Respekt og toleranse for 
alle mennesker, sier hun.

Marianne Løge synes ikke 
500.000 er for mye å betale for 
en midlertidig løsning.

– Nei, jeg synes egentlig ikke 
det. Dette er penger som staten 
har bevilget nettopp for at alle 
innbyggere skal kunne få livs-
synsnøytrale lokaler. Nå får vi 
en løsning som kan brukes 
sammen med den kunsten som 
allerede er i kapellet. Jeg er vel-

dig glad for 
den gode dia-
logen som har 
vært både 
med kirken og 
med kunstne-
rens kone, og 
tror dette blir 
en god løsning 
– som sann-
synligvis vil 
koste de 

500.000 kommunen får fra de-
partementet, sier hun.

– Hvor lenge tror du «midler-
tidig» betyr?

– Det kommer helt an på 
kommuneøkonomien. Vi ønsker 
oss et nøytralt bygg på sikt, men 
vi må ta hensyn til de mulighe-
tene som er. Og nå er det ikke 
penger til et nytt bygg, men Kul-
turdepartementet har gitt oss 
mulighet for å løse dette likevel, 
påpeker hun.

Behovet vokser
Vi stilte det samme spørsmålet 
til Frank Kvar-
stein, som kjen-
ner denne sa-
ken godt både 
som kommunal 
saksbehandler 
og sekretær for 
utvalget som 
utredet et livs-
synsnøytralt seremonirom.

– Hva tror du om «midlerti-
dig»? Snakker vi om 5, 10 eller 
20 år?

– Det aner jeg ikke, sier Kvar-
stein, og tilføyer: 

– Men vi ser at behovet blir 
større og større. Kapellet er al-
lerede for lite i dag, både for 
kristne, buddhister og musli-
mer. Et større og livssynsnøy-

tralt rom tvinger seg frem. 
Fristen for å bruke de 

500.000 gikk ut 1. juni, og kul-
turdepartementet har foreløpig 
verken svart kommunen eller 
Agderposten på om de aksepte-
rer at pengene blir brukt til til-
dekking av korset.

Ordentlig og høytidelig
– Vi fikk pengene for å gjøre 
Barbu kapell livssynsnøytralt. 
Da det ikke ble noe av fordi det 
er for lite, spurte vi departe-
mentet om pengene var øremer-
ket til Barbu. Svaret var at vi 
kunne bruke pengene sånn som 
vi vurderte best, sier Kvarstein. 
Han antar at de står ved det sy-
net ennå. 

– Hva med en enkel gardin?
– Nei, vi vil ikke ha en gardin. 

Vi vil ha det ordentlig og høyti-
delig. Disse pengene fra depar-
tementet har ført til en veldig 
positiv prosess. Det er kommu-
nen som har ansvaret for å grav-
legge alle, uansett livssyn, og nå 
er det fint om vi kan finne en 
løsning som også er vakker, sier 
Kvarstein.

- Kapellet er et 
 kommunalt bygg

FORESLÅS TILDEKKES: Bystyret ber kirkelig fellesråd om å finne en kunstnerisk måte å tildekke krusifikset, 
for å gjøre kapellet mer livssynsnøytralt. Facebook-debatten viser at det mange er sinte for det.

«Nå er det ikke 
penger til et nytt 
bygg, men vi har 
fått penger til å 
løse det likevel»

Dette er noen av de mange 
kommentarene  på Agderpos-
tens Facebook-profil:

Er det ingen som kan stop-
pe galskapen? Det er ei 
sløsing uten sidestykke 

med penger.
  Karin Hansen

  Nei vettu hva!! Dette er en 
kulturskatt og arv!! Kjenner 
meg dypt fornærmet!!!

  Iselin Nordby

Tullete sak. Send pengene 
tilbake, bruk et laken til å 
dekke til, koster et par  

hundre. Så får de som vil 
bruke stedet om de vil. Ser ikke 
noe galt i et kors, husk korset i 
flagget neste gang dere har 
det i hånden... Farlig det flag-
get tro!
  Martin Haakonsen
  Skjulestad

Hvis politikerene tror de 
fjerner korset med et tep-
pe tar de feil, korset er der 

forsatt det. Om de vil eller 
ikke. Om en blind kommer inn 
i kapellet ser vedkomne ikke 
korset, på samme måte blir det 
ved å tildekke korset. Det hen-
ger det forsatt. Blir omtrent 
som keiserens nye klær...
  Marit Hestås

Dette er absurd!! Hvis noen 
ikke tåler å se et kors, så 
får de gå et annet sted!! 

Hvis kommunen /Staten kan 
bruke en halv million på å det-
te, så må de ha veldig gid råd! 
Da må de slutte å klage på lite 
penger til skole, eldreomsorg, 
veibygging m.m.
  Ellen Nygaard

Jeg er ikke religiøs av meg, 
og gir blanke i folk sin reli-
gion, men å gjøre slikt er 

bare skammelig, og prøve å 
skjule noe som folk er solt av å 
tro på og stolt av å ha er ikke 
noe du tuller med. Dette burde 
de tenke seg nøøøye om.
  Victor Eliassen

Dette er en Norsk kristen 
kirke. Vi skal for helvete 
ikke skjule et kors i vår 

egen kirke. Føler noen seg 
uvell over det korset så får de 
holde seg vekk fra den plassen.
Så enkelt er det bare.
                Jan Tellef  
                                     Aanonsen

Er det rart det er krig i ver-
den. Når man ikke kan 
komme hverandre i møte 

på dette engang. Når det gjel-
der begravelser så skal man gi 
alle mennesker en verdig av-
slutning på livet, uansett livs-
syn og religion. Dette er den 
beste løsningen per dags da-
to...
   Anniken  
                      Solfjeld Pedersen

 Kommentarer   
 på Facebook

Skatteetaten foreslår å legge ned kontorene i Risør, Arendal, 
Evje og Valle. Landets 107 kontorer vil sannsynligvis bli halvert 
til 53. Onsdag morgen overleverte Skatteetaten en utredning 
til Finansministeren om ny kontorstruktur i etaten. I utrednin-
gen foreslår de at 107 skattekontor skal bli til 53. Det betyr at 
halvparten av dagens kontor forsvinner, melder NRK.

Nedleggelsene innebærer blant annet at enkelte brukere 
må reise lenger, og at flere hundre må skifte arbeidssted. Der-
som Finansdepartementet godkjenner forslaget i år, vil trolig 
de første kontorene forsvinne i løpet av første halvår 2018.

– Vi har behov for å slå sammen de minste kontorene for å 
bygge større fagmiljøer og samle kompetansen, sier funge-

rende regiondirektør i Skatteetaten Midt-Norge, Rune Langsø 
Johansen til kanalen. Han begrunner blant annet endringene 
med følgende: – Vi må være tettere på næringslivet for blant 
annet å jobbe mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Langsø Johansen mener få brukere vil merke omstrukture-
ringene, da få oppsøker kontorene i dag.

Foreslår å legge ned fem skattekontorer på Agder
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