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Alternativ mørketid
Torgrim Eggen skriver underholdende, men ikke banalt, om mørke tider. I romanen Jern dykker han ned i den
forvirrende religiøse vekkelsen som har hjemsøkt vårt land.
Av Tollef Mjaugedal
For en gjennomsnittlig norsk bonde for fire-fem hundre år siden var vel verden et magisk sted, om enn i
begrenset målestokk. Fra den ene, hellige boka strømmet tanker og figurer ut over en fortrolla skog, mens
sogneprestens Gud styrte over åker og familie. I dag er denne lokale sammenhengskraften borte. Vi sitter
alene i uoversiktlige liv og samler inn krøllete tråder fra den altomfattende digitale himmelveven, der de
merkeligste rotløse tankefigurer åpenbarer seg. Det søkes etter mening. Eller mer presist etter engleskoler,
energibaner, chakrakontroll, Wicca-hekser, auramassasje og apokalyptiske spådommer. Det er en stund siden
opplysningstiden, for å si det sånn.
Fra å være et utskjelt og inneforstått latterlig fenomen, har nyreligiøsiteten definitivt endret status de siste
årene. I romanen Jern gjør Torgrim Eggen et dypdykk ned i den forvirrende vekkelsen som har hjemsøkt vårt
land.
Vi følger tre personers ferd inn i dommedagssekten PESPIC (Perennial Spirituality Center), som etableres i
Østfold i 2008.
Under parolen Alt du føler er sant. Alt du vet er løgn byr lederfiguren Biv Boeser på en usalig saus av det
beste fra alle verdensreligioner, kombinert med hardt kroppsarbeid og strengt kosthold. På en ombygd låve

planlegges utspekulerte nettstrategier og mystiske DNA-analyser, mens de venter på den store gjenfødelsen i
2012, året da Mayakalenderen slutter og planeten Marduk ankommer.
Overraskende innfallsvinkler
Romanens tre fortellerstemmer gir ulike innfallsvinkler til bevegelsens indre liv. Gro er det enkle gudsordet
fra landet som opplever en åndelig og intellektuell oppvåkning etter å ha mistet datteren sin i en tragisk
ulykke. Ina er stipendiat i religionsantropologi på Blindern, og oppsøker Folkvang under falskt navn som et
feltarbeid til avhandlingen om myter og ritualer i nyreligiøse bevegelser. Der finner hun en ny mening i
konkrete gjøremål. Ove er den perspektivrike kynikeren som avkler det hele. Han er på flukt fra litauiske
smuglere som skal knuse kneskålene hans, og en lapp han fikk i hånda på Plata blir redningen. På hvert sitt
vis får de et nytt liv på Folkvang.
Jern følger liknende spor som suksessromanen Trynefaktoren, der Torgrim Eggen analyserte det politiske
livet i dagens Norge (fansen kan lete opp diskrete karakterlinker mellom romanene). Eggen byr på en både
festlig og reflektert samtidsreise, og fortjener stor honnør for å ta emnet sitt på alvor. Selv om Biv Boeser
foreleser over de mest rabiate konspirasjonsteorier, er han på ingen måte dum. Og selv om Gro blogger med
alle tenkelige orddelingsfeil, trenger mange skarpe observasjoner gjennom. Eggen mobiliserer
motforestillinger hele veien, ofte på uventa måter.
Systemkritikk og paranoia
Nyreligiøse bevegelser har ofte blitt fortolket som et vrengebilde av samfunnene de oppstår i, og boka gir et
skråblikk på den norske samtiden. Sett fra Folkvang er Norge en Playmo-stat befolket av mekanoider, mens
klimakrise, finanskrise og terrorangrep er sikre tegn på at endetiden er nær. Mye av tankestoffet står i
samklang med systemkritikk fra de mer paranoide delene av venstresiden, som blir aller mest potent
formulert i en storslagen harang om syntetisk mat og industrielt jordbruk. Men til tross for storslagne teorier
og dedikert praksis blir det til slutt en gjeng østfoldsrånere og et par ærekrenkede muslimer som blir
bevegelsens banemenn.
Romanen rommer også en kritikk av deler av akademia.
En master i religionsantropologi gir lite intellektuell motstandskraft, og nyreligiøsitetens komme kan godt ses
som det postmoderne idiotiets endelige samfunnsmessige gjennomslag, i tynn variant: Det ene er like gyldig
som det andre. Torgrim Eggen skriver underholdende, men ikke banalt, om mørke tider.
Jern antas å være det grunnstoffet som det er mest av på Jorden, ca. 37 vektprosent, mesteparten i Jordens
indre.
I selve jordskorpen, det ytterste 16 km lag av. Metallco AS er en del av RENAS, en nasjonal returordning for
kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Du kan levere EE-avfallet ditt til oss helt. Metallco
er et gjenvinningskonsern som tar i mot alle typer jern, metaller og kabler fra både private og bedrifter. Alle
våre selskaper har lang erfaring i. Jern og Metallomsetning AS, som holder til i Larvik i Vestfold, ble i 1978
en av de første i Norge som ble offentlig godkjent biloppsamlingsplass, med mottak for. Thornæs Jern &
Metall AS • Enebakkveien 441 b • 1290 Oslo • Telefon: 23 19 19 70 • Telefax: 23 19 19 79 • E-post:
post@tjm.no Spørsmål. Jeg har nokså høyt nivå på serum-jern (240), og har derfor fått beskjed om ikke å ta
jerntilskudd. Samtidig er hemoglobin 11, føler meg trøtt og. Jern og metall Metallco tar imot og sørger for
miljøvennlig gjenvinning av alt av jern og metaller Vi tilbyr metallgjenvinning, samt salg av nytt & brukt stål.
Med erfaring fra bransjen tilbake til 1985, kan du være trygg på god & profesjonell behandling! Longum Jern
& Metallomsetning selger alle typer stål og jern, både nytt og brukt.
Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud. Blodmangel, Jernmangelanemi Hva er blodmangel? Ved
blodmangel (anemi) mener man mangel på røde blodlegemer. Dersom vi ikke har tilstrekkelig mange røde
blodlegemer.

