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det samtidig ikke måte på hvilke  
voldsomme samfunnsomvelt-
ninger som vil skje dersom folk 
får lov til nettopp det.

Det er nemlig søndagsstengte 
butikker som, ifølge Hareide og 
Erstad, sørger for at «familiar har 
tid saman med kvarandre. At vi 
har tid til vener. Til natur. Til fri-
villige lag og organisasjonar. Til 
avslapping. At born kan ha tid 
med foreldre som er på arbeid 
dei andre vekedagane.» Folk vil 
være hjemme, men får butikkene 
holde åpent på søndag, hand-
ler folk i utakt med sin egent-
lige vilje. Løsningen er følgelig at 
KrF stenger butikkene og frigjør 
folk fra denne fremmedgjørende 
samfunnsstrukturen.

La friheten ringe. Det jeg 
imidlertid stusser over er hvor-
for KrF ikke vil la flere ta del i 
sitt «frihetsprosjekt». Hvor er 

solidariteten med alle som bor 
og vokser opp i en av de 85 søn-
dagsåpne stedene/kommunene 
som har fått innvilget status som 
«typisk turiststed»?

Her må det være snakk om 
store  menneskeskjebner. Barna 
som ikke får treffe foreldrene sine 
i Tysnes, vennene som aldri ser 
hverandre i Stryn, menneskene 
som aldri opplever friluft i Trysil 
og befolkningen som aldri slap-
per av i Hvaler eller Åndalsnes.

Skal ikke alle få ta del i frihets-
kampen? Hvorfor ikke stenge 
turiststedene ? Steng brustad- 
buene. Steng hagesentrene. Ja, 
hvorfor ikke utvide frihetskam-
pen litt til? Steng alt på lørdag 
også. Hva kan være bedre? Det 
blir full helgefri. Revitalisering 
av familien. Foreldre i alle par-
ker. Et yrende folkeliv i turstiene. 
Folkehelse- og friluftsrevolusjon. 

Hva venter de på?

Uenig med Krf: – Begrensning av folks valgmulig-
heter blir bare aldri noen frihetskamp, skriver  
Kristian Tonning Riise. 
 Foto: Øystein Franck-Nielsen
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Lars Inge Magerøy

Takk til Olav Egil Aune 
for en fargerik reporta-
sje fra Lutherbyen Wit-
tenberg, i Vårt Land 10. 

juli. Den fortjener imidlertid en 
liten kommentar. Aune gjentar 
en vanlig påstand om at det «er 
løgn» at Luther i 1517 spikret 
sine 95 teser opp på slottskirke- 
døra. Om en påstand gjentas 
ofte, behøver den ikke derfor 
å være sann. 

Det er riktig at det er Melan-
chthon som er opphav til denne 
historien, slik vi kjenner den. 
Det stemmer også at Melan-
chthon først kom til Witten-
berg året etter at det skjedde 

(omtrent 8 måneder). At han 
skal ha «funnet på» historien, 
slik Aune skriver, virker likevel 
ikke sannsynlig. Helt fra star-
ten tilhørte Melanchthon Luth-
ers nærmeste krets, og han var 
svært godt kjent med de lokale 
forhold i Wittenberg. Dessuten 
levde det, da Melanchthon skrev 
dette, mange som kunne huske 
30 år tilbake i tid. Å «finne på» 
en slik historie var derfor ikke 
enkelt, og ingen protesterte på 
Melanchthons framstilling.

Til ut på 1900-tallet var his-
torien om hammerslagene 
allment akseptert. Men i 1961 
hevdet den katolske Luther-
forskeren Erwin Iserloh at den 
var en legende. Han argumen-
terte blant annet med at Me-
lanchthon ikke var øyenvitne. 
Dessuten ville det ha vært en 

provokasjon av Luther å offent-
liggjøre tesene før han hadde 
fått svar fra erkebiskopen som 
de ble sendt til, hevdet Iserloh. 
Ut fra vår kjennskap til Luther, 
var han ikke akkurat redd for å 
provosere! Han ga da også te-
sene til sine venner, som sørget 
for at de ble trykket og spredt i 
stort opplag. Så dette argumen-
tet holder neppe. 

Det er dessuten nå funnet 
kilder til «hammerslagene» 
som ligger mye nærmere i tid 
enn Melanchthon. Hadde Aune 
spurt dr. Martin Treu, lederen 
for Luther-forskningen i Wit-
tenberg, om dette, ville han der-
for fått en annen versjon enn at 
det er løgn. Om ikke historien 
om hammerslagene er «bevist», 
er den i hvert fall i den nyeste 
forskningen sannsynliggjort.

Luthers hammerslag
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I disse dager pågår for-
handlingene om hvordan 
man skal få råd til de nye 
bærekraftsmålene  i Addis  

Ababa , Finansiering for utvik-
ling. Fra Norge deltar Børge 
Brende. Norge  har spilt en vik-
tig rolle ved å være ett av to land 
som har ledet forhandlingene. 
Men på den politiske siden, 
burde  Norge og Børge Brende, 
spilt en mer progressiv rolle på 
spesielt to områder.

Skatt. En av de største årsa-
kene til at fattige land ikke har 
penger til å finansiere sin egen 
utvikling, er at 1260 milliarder 
dollar forsvinner ut av fattige 
land på grunn av kapitalflukt, 
hvert år. Disse pengene kunne 
blitt brukt på utdanning, helse 
og klimatilpasning hadde de 
blitt skattelagt på en skikke-
lig måte. 

Derfor burde Børge Brende gå 
i bresjen for å styrke arbeidet 
mot internasjonal kapitalflukt 
ved å opprette et mellomstat-
lig skatteorgan i FN. For å løse 
problemet med ulovlig kapital-
flukt fra fattige land, trenger vi 
en arena hvor også utviklings-
landene sin stemme blir hørt. I 
dag er OECD den viktigste are-
naen for å forhandle frem løs-

ninger på problemet. 80 pro-
sent av verdens land har ikke 
medbestemmelsesrett i OECDs 
utvikling av globale skattestan-
darder. Dagens system er derfor 
ikke en god nok løsning. 

Klima. Samtidig henger utvik-
ling og klima uløselig sammen. 
Skal fattige land bli i stand til 
å utvikle seg på en bærekraf-
tig måte, er de nødt til både å 
gjøre dette på en klimasikker 
måte, men også tilpasse seg de 
klimaendringene som allerede 
rammer de fattigste. 

Norge bør derfor gå foran med 
å oppfylle de forpliktelsene rike 
land allerede har gitt, om klima- 
finansiering til fattige land. Til-

liten til at rike land oppfyller 
sine forpliktelser er helt nød-
vendige for at forhandlingene 
om finansiering, så vel som 
klimaforhandlingene, skal få 
et godt og ambisiøst nok utfall. 

Derfor håper vi at Børge 
Brende , nå i Addis Abeba, kom-
mer til å innta en progressiv 
rolle , som kan sørge for at am-
bisjonene for finansieringen til-
svarer de høye ambisjonene for 
bærekraftsmålene. Ikke minst 
er det viktig at forhandlingene 
om Finansiering for utvikling er 
med å bygge tillit mellom rike 
og fattige land, som et grunnlag 
for vellykkede forhandlinger om 
bærekraftsmålene og klimafor-
handlinger til høsten.

Bygg tillit i Addis

Bør gå foran: Børge Brende bør gå foran i å oppfylle forpliktelsene til 
klimafinansiering til fattige land når han nå igjen reiser til Afrika, mener 
Changemaker. Bildet er fra Brendes tidligere besøk i Liberia. 
 Foto:  Heiko Junge/NTB scanpix


