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Hva	sier	Bibelen	om	homofili?	
	
Vitnesbyrd	fra	klassefest		
For	noen	år	siden	hadde	vi	gjensynsfest	med	klassen	fra	barne-	og	
ungdomsskolen.	Vi	hadde	ikke	sett	hverandre	på	25	år.	 
Så	kom	spørsmålet	over	bordet,	fra	den	glupeste	i	klassen.	Hva	
mener	Frikirken	om	homofili?	-	Tenkte	jeg	det	ikke,	det	måtte	

komme.	Men	spørsmålet	virket	
oppriktig	ment.	Han	ville	høre	min	
mening	om	et	omstridt	spørsmål.		
Jeg	visste	at	jeg	ikke	kunne	lure	
meg	unna.	Han	ventet	et	ærlig	
svar,	så	jeg	ba	mens	jeg	svarte	
omtrent	følgende:	
	

1.	Alle	er	velkommen	i	Frikirken.		
Vi	ønsker	ikke	å	møte	mennesker	med	homofobi.		
2.	Alle	mennesker	er	skapt	i	Guds	bilde	og	elsket	av	Gud.		
Alle	er	derfor	likeverdige,	uansett	kjønn	eller	legning.	
3.	Alle	er	vi	mer	enn	vår	seksualitet.		
Vi	spør	ikke	folk	hvilke	seksuelle	følelser	eller	legning	de	har.	
Samtidig	er	vi	alle	mer	enn	vår	seksualitet.	Derfor	vil	vi	heller	ikke	
gjøre	det	til	hele	vår	identitet.	Det	er	i	seg	selv	ikke	galt	å	kjenne	
tiltrekning	til	det	samme	kjønn.	Selv	kunne	jeg	vært	pastor	i	
Frikirken	om	jeg	var	homofil.	
4.	Alle	samlivsformer	ser	vi	i	lys	av	Bibelens	bud	og	normer.		Den	
er	entydig	på	at	samlivet	er	forbeholdt	en	mann	og	kvinne	i	et	
livslangt	monogamt	forhold.	
	
Etter	mitt	litt	stotrende	svar	så	han	på	meg	–	Det	var	jammen	godt	
å	høre.	Hvis	det	skal	være	noe	poeng	med	kirken,	må	den	
representere	noe	uforanderlig	og	ikke	noe	som	svinger	etter	
folkemeningen.	Da	må	den	våge	å	stå	for	noe.	For	en	kirke	som	bare	
jatter	med	folk	har	jeg	ikke	mye	tro	på.	Så	ble	det	helt	stille	rundt	
bordet.	Det	kom	ingen	innvendinger.	Svaret	var	akseptert.		
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Samtalen	minnet	meg	om	at	det	ikke	nødvendigvis	bare	er	vi	som	
kirke	som	setter	spørsmålet	på	dagsorden.	Det	er	like	mye	andre	
som	venter	at	vi	har	et	svar	å	gi	dem.	En	viktig	lærdom	av	denne	
samtalen,	er	at	det	kan	være	lurt	å	være	forberedt	-	for	spørsmålet	
kan	komme	når	du	minst	venter	det.	Det	er	noe	av	bakgrunnen	for	
at	vi	nå	har	dette	temaet	opp	til	gjennomgang.	Vi	går	ikke	dypt	inn	
i	alle	tekstene,	men	håper	at	det	kan	gi	god	nok	refleksjon	til	
meningsfulle	samtaler.	
	
Et	spørsmål	som	splitter	kirken	
Det	er	vel	knapt	noe	tema	som	splitter	kirker	rundt	om	i	verden	
som	dette	spørsmålet.	Verdens	kirkesamfunn	diskuterer	homofili	
så	fillene	fyker.	Uenigheten	er	stor.	Det	synes	å	være	mange	som	
undrer	seg	over	kirkelig	krangel,	
og	synes	det	hele	virker	patetisk.	
For	er	ikke	saken	opp	og	avgjort?	
Er	det	ikke	på	tide	at	Kirken	følger	
med	i	tiden?	Mange	har	jublet	over	
liberaliseringen	som	vi	kan	merke	
i	mange	kirker	over	hele	landet.		

	
Hvorfor	er	dette	spørsmålet	så	vanskelig?	
Det	er	flere	grunner	til	det.		Mottrykket	er	stort.	De	som	hever	
stemmen	blir	lett	en	hoggestabbe	for	andres	kritikk.	Når	vi	ser	
hvordan	konservative	i	dette	spørsmålet	blir	latterliggjort	og	buet	
på	i	det	offentlige	rom,	er	det	lite	fristende	å	heve	stemmen.		Det	
er	vel	ingen	av	oss	som	frivillig	ønsker	å	bli	stemplet	som	
ukjærlige	mørkemenn?	I	tillegg	merker	man	at	stadig	færre	vil	
forholde	seg	til	hva	Bibelen	sier	om	dette	spørsmålet.	Da	kan	det	
være	vanskelig	å	argumentere	med	Bibelen	som	viktigste	
rettesnor.	
I	tillegg	hører	vi	om	mennesker	som	har	kjent	seg	undertrykt	og	
ufrie	pga	manglende	forståelse	fra	sine	nærmest.	Det	å	høre	at	
mennesker	som	har	kommer	ut	av	skapet	blir	mobbet	eller	utstøtt	
i	sosiale	sammenhenger,	er	heller	ikke	noe	vi	bare	skal	ta	lett	på.	
Andre	kjenner	noen	personlig	som	er	homofile,	noen	i	familien;	en	
venn,	en	kollega.	Andre	igjen	tenker	–	er	ikke	dette	en	privatsak	
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som	vi	bare	må	vende	oss	til?	Nå	skal	det	også	sies	at	trenden	har	
snudd	ganske	kraftig	de	siste	årene.	På	kort	tid	synes	likekjønnet	
samliv	nå	å	være	mer	akseptert	blant	store	deler	av	folket.	
	
Alle	blir	vi	utfordret			
På	25	år	har	det	som	før	var	unormalt	blitt	normalisert.	Det	er	
ikke	lenger	en	marginalgruppe	som	mener	noe	om	denne	saken.	
Den	blir	eksponert	i	alle	kanaler	og	på	mange	fronter.	Det	har	blitt	
en	offentlig	sak	som	alle	skal	ha	en	mening	om.	Vi	møter	den	i	
kulturen,	i	nyheter,	i	film,	litteratur	og	musikk,	på	offentlige	
arrangement,	på	skoler	og	studiesteder,	i	politikken	og	i	kirken.	De	
årlige	pride-paradene	har	nærmest	blitt	en	offentlig	test	på	hva	du	
mener	om	homofili.	Selv	om	store	deler	av	kristenheten	fortsatt	er	
avvisende	til	homofilpraksis,	har	mange	av	kirkene	i	vårt	eget	land	
–	med	biskopene	i	front	-	banet	vei	for	en	ny	forståelse	av	
homofile	parforhold.	
	
Mine	avgrensninger	
Det	er	mye	jeg	ikke	kommer	til	å	rekke	over,	selv	om	det	i	seg	selv	
er	viktig.	Jeg	kommer	ikke	til	å	si	noe	om	årsaksforhold	eller	om		
hjelpetiltak	for	dem	som	ønsker	det.	Det	blir	alt	for	omfattende.	
(Her	finnes	det	mye	god	litteratur	og	gode	nettesteder	du	kan	
oppsøke.	Se	bakerst).	Jeg	har	prøvd	å	konsentrere	meg	om	de	
mest	sentrale	bibeltekstene	og	hvordan	vi	kan	håndtere	dem.		
	
To	viktige	stemmer	
Det	er	to	stemmer	som	har	vært	viktig	for	meg	å	lytte	til,	to	som	
har	jobbet	med	disse	utfordringene	mer	enn	de	fleste.	To	stemmer	
som	lett	blir	borte	i	hele	debatten.	Det	er	to	som	har	kjent	på	de	
homofile	følelsene,	man	likevel	har	de	valgt	å	ikke	innlede	
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homofile	parforhold.	Det	gjelder	gresk	professor	Bjørn	Helge	
Sandvei	ved	MF	og	prest	i	den	svenske	kirke,	Erik	Johansson.			
	
Alle	mennesker	er	skapt	i	Guds	bilde		
La	oss	begynne	med	begynnelsen,	1.	Mos	1,27.	Her	legges	
grunnlaget.		Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde 
skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.	
Vi	er	Skapt	i	Guds	bilde	–	elsket	av	Gud	–	skapt	til	et	nærmere	
forhold	til	ham	enn	alle	andre	skapninger.		Han	har	lagt	noe	av	seg	
selv	ned	i	oss.	Han	ser	på	oss	som	sin	medarbeider	og	medskaper.		
Idet	ligner	vi	Gud.	Gud	vil	ha	en	relasjon	med	oss.	Gud	har	en	god	
vilje	for	livet	vårt	på	jorden	–	noe	som	også	innbefatter	kroppen	
vår.		
 
Alle	er	vi	kjønnsbestemt	og	seksuelle	skapninger		
Gud	skapte	Eva	og	Adam.	Til	mann	og	kvinne.	Eller	som	det	står:	
hunkjønn	(kvinnelig)	og	hankjønn	(mannlig).	Når	krefter	i	vår	tid	
vil	oppheve	kjønnsforskjeller,	eller	gjøre	det	til	et	valg	hver	enkelt	
må	ta,	så	er	de	på	ville	veier.	Vi	er	født	mannlig	eller	kvinnelig	med	
muligheten	for	forplantning	og	sex	–	Sex	er	Guds	gode	vilje	for	
våre	liv.	
I	neste	kapittel	leser	vi:	Derfor skal mannen forlate sin far og sin 
mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp 
1.Mos	2,24. Det er denne teksten med dette oppdraget til mennesket 
som konstituerer et ekteskap. Man bryter opp (forlater), man holder 
fast ved hverandre (i en ektepakt med troskap) og 
man blir én kropp (fysisk og psykisk enhet som 
bla. kommer til uttrykk ved samleiet) 
 
John	Stott	har	sagt	–	at	om	vi	ikke	hadde	noen	
andre	tekster	å	forholde	oss	til	enn	disse,	så	er	de	
tilstrekkelig	til	å	avise	andre	samlivsformer	enn	
ekteskapet,	der	iblant	homofilt	samliv.	
	
Alle	er	alle	syndere		
Allerede	i	neste	kapittel	1.Mos	3	rakner	noe	av	bildet.	Slangen var 
listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til 
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kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i 
hagen?»  2 Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på 
trærne i hagen.  3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, 
har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for 
da skal dere dø.»  4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke 
dø!  5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene 
deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»  6  
	
Mennesket	valgte	opprørets	vei	og	ulydighetens	vei.	En	
grunnskade	kom	inn	i	skaperverket.		Mennesket	lyttet	til	slangens	
listige	spørsmål	–	Har	Gud	virkelig	sagt?		Her	ser	vi	kjernen	i	
syndefallet:	Mennesket	stiller	spørsmål	ved	det	Gud	har	sagt.	
Mennesket	vil	bli	fri	og	uavhengig	av	sin	Skaper.	Mennesket	vil	bli	
som	Gud.	De	vil	være	sin	egen	gud.	Det	er	som	Jesus	sier	i	Joh	16,9	
synden	er	at	de	ikke	tror	på	meg.	Det	er	hovedsynden	som	alle	
andre	synder	springer	ut	av.	
	
Alle	lever	vi	i	en	verden	preget	av	syndefallet	
Konsekvensene	av	syndefallet	er	gjennomgripende	for	hele	
menneskeheten.	Alle	er	vi	preget	av	denne	grunnskaden.		Derfor	
har	vi	seksuelle	avvik	som	utroskap,	hor,	porno,	pedofili,	
prostitusjon,	overgrep,	incest,	metoo,	trafficking.	Men	også	
materialisme,	løgn,	baktalelse,	drap,	tyveri,	svart	arbeid,	mobbing,	
vold,	misunnelse	og	mye	mer.	Alt	som	Gud	har	skapt	godt,	kan	vi	
mennesker	misbruke.	I	NT	leser	vi	i		Rom	1,24-28	at	også	
seksuallivet	ble	rammet	av	syndefallet.			
	
De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik 
at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25 De byttet ut Guds 
sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for 
Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overga 
Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det 
naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet 
mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter 
hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta 
straffen for sin villfarelse. 28  
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Dette	er	fremmedord	for	folk	flest	i	dag.	Derfor	må	vi	regne	med	å	
møte	motstand,	latterliggjøring,	avvising	eller	mobbing.		
	
Vi	skal	ikke	lenger	enn	til	3.Mos	18,20	så	får	vi	en	rekke	lover	som	
skal	begrense	de	seksuelle	utglidningene	og	skadene	av	
syndefallet:	Du	skal	ikke	ligge	med	en	mann	slik	som	du	ligger	
med	en	kvinne.»	Bjørn	Helge	Sandvei	sier	følgende:	Grunnskaden	
i	menneskets	gudsrelasjon	får	følger	på	det	
mellommenneskelig	plan	som	alle	mennesker	deler.			
	
Slik	var	noen	av	dere	før	
I	1.Kor	6,9-11	lister	Paulus	opp	10	forskjellige	synder	som	er	
uforenlig	med	det	nye	livet.	9 Vet dere ikke at de som gjør urett, 
ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som 
driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, 
verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge 
med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller 
ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå 
er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i 
Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.  
Her	har	vi	4	viktige	opplysninger	som	vi	legger	merke	til:	
	
a)	Paulus	visste	om	syndens	alvor.	Følgene	av	å	leve	i	synd	er	
dødsens	alvor	–	det	kan	hindre	oss	i	å	arve	Guds	rike.	Men	vi	skal	
heller	ikke	rangere	syndene	og	gjøre	den	ene	så	mye	større	enn	
andre.	Homosex	er	ikke	verre	enn	alt	det	andre	på	listen.		
	
b).	Paulus	visste	hva	han	
snakket	om.	Paulus	kjente	godt	
til	homofile	parforhold.	Han	
møtte	dem	bl.a.	i	menighetene.	
Sandvei	peker	på	at	Paulus	med	
sin	hellenistiske	utdannelse	og	
langvarige	opphold	i	datidens	
storbyer	som	Korint,	Efesos,	
Athen	og	Roma	møtte	alt	dette	på	
nært	hold.	
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c)	Paulus	visste	at	omvendelsen	gjelder	alle.	Han	visste	at	det	
må	ha	kostet	å	bryte	med	denne	veien,	men	det	var	ingen	vei	
utenom	omvendelsen.	Derfor	kunne	han	si	–	slik	var	noen	av	dere	
før.	En	kristen	måtte	omvende	seg	fra	enhver	livsførsel	som	ikke	
var	forenlig	med	å	følge	Jesus.	Vi	er	et	hellig	folk	som	tror	på	en	
hellig	Gud.		
	
d)	Paulus	visste	om	kjærlighetens	forpliktelse.	Dette	skriver	
han	i	samme	brev	som	han	skriver	om	kjærlighetens	høysang	
(1.Kor	13).	Formaning	til	omvendelse	og	etterfølgelse	står	ikke	i	
motsetning	til	Kjærligheten.	Å	elske	Gud	er	å	hold	hans	bud.		
	
Hva	sier	Jesus?	
Av	og	til	settes	Paulus	opp	mot	Jesus.	Man	sier	at	Paulus	ikke	
gjelder	for	oss,	vi	følger	bare	Jesus.	Og	Jesus	sa	jo	ikke	noe	om	
homofili.		Da	må	vi	svare	at	det	var	Jesus	som	bemyndiget	
apostlene.	Den	som	hører	dere,	hører	meg,	og	den	som	
forkaster	dere,	forkaster	meg	–	sa	han	om	apostlene	Luk.10,16.	
Andre	hevder	at	han	aldri	brukte	ordet	homofili.	Det	er	ikke	rart	
for	i	jødedommen	lå	det	innebygget	at	samlivet	var	forbeholdt	
mann	og	kvinne.		Han	forutsatte	at	en	bibelsk	samlivsform	var	
allmenn	kjent	blant	jødene.		
Matt	19,3-12	  3 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og 
de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en 
hvilken som helst grunn?» 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at 
Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne  5 og 
sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin 
kvinne, og de to skal være én kropp.’  6 Så er de ikke lenger to; de 
er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker 
ikke skille.»  7  
Så blir det en kort diskusjon om skilsmisse og gjengifte, før Jesus 
konkluderer med hvilken vei må den homofile gå.     10 Disiplene sa 
da til ham: «Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke 
å gifte seg.» 11 Men han svarte: «Dette er noe ikke alle kan ta til 
seg, men bare de som det er gitt. 12 For noen er evnukker (kastrerte 
menn) fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker 
har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg 
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selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette 
til seg.»  
	
Hva	gjør	Jesus	her?	Han	uttaler	seg	klart	om	rammene	for	
seksuallivet.		Han	bekrefter	Guds	ord	fra	1.Mos	2,24	og	peker	på	at	
det	finnes	bare	ett	alternativ	til	ekteskapet	–	livet	i	enslig	stand,	
enten	det	er	ufrivillig	eller	frivillig.	
Tilbake	til	Bjørn	Helge	Sandvei	:	Jeg	finner	ingen	spor	i	Bibelen	
av	at	Jesus	åpne	hjertelag	for	alle	utstøtte	medførte	at	han	
opphevet	Guds	bud	for	menneskelig	samliv.	Jesus	som	ikke	
fordømmer	kan	ikke	brukes	som	argument	for	å	flytte	
grensene	som	Bibelen	som	helhet	operer	med	for	rett	og	galt.	
Ingen	mennesker	har	rett	til	å	leve	ut	alle	sider	ved	sin	
personlighet.	–	Deres	(vårt)	likeverd	vises	ved	at	det	ventes	
samme	etiske	ansvarlighet	av	en	homofil	som	av	alle	andre	i	
samlivsetiske	spørsmål.		
	
Hvordan	møter	vi	disse	spørsmålene	og	homofile?	
a)	Vi	møter	dem	som	
medmennesker	i	samme	båt.	
Her	er	hva	Erik	Johansson	sier	i	
Espen	Ottosens	bok	«Mine	
homofile	venner»	s	36		«	Alle	
mennesker	har	en	skadet	
seksualitet.	Heller	ikke	heterofile	
mennesker	har	en	seksualitet	som	er	bare	ren	og	god.	---	alle	
mennesker	vil	oppleve	uønskede	seksuelle	følelser.	Alle	

mennesker	må	legge	bånd	på	sin	seksualitet.	
Det	avgjørende	er	ikke	hva	slags	seksuelle	
følelser	vi	har,	men	hva	vi	gjør	med	den,	
mener	han	«		Videre	sier	han:	«Jeg	kan	nok	
savne	å	ha	en	ektefelle.	Men	jeg	har	ennå	ikke	
møtt	noe	menneske	som	lever	et	liv	helt	uten	
savn,	smerte	eller	sorg.	Jeg	tror	mange	
kristne	er	altfor	redde	for	smerte.	Derfor	gir	
de	et	enkelt	svar	på	et	vanskelig	spørsmål	–	
enten	ved	å	akseptere	homofilt	samliv,	eller	
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ved	å	snakke	om	helbredelse	av	homofile	følelser.	«	(MHV	s	33)	
Vær	en	medvandrer.	Gå	sammen	med	dem	som	vil	følge	Guds	vei	
og	innrette	seg	etter	Guds	vilje.			
	
b)	Vi	møter	dem	med	kjærlighet,	omsorg	og	bønn.	
Vi	er	kalt	til	å	elske	alle	mennesker,	til	å	vise	omsorg	for	alle	
mennesker	og	til	å	be	for	alle	mennesker.	Det	gjelder	selvsagt	også	
når	vi	møter	homofile.	Vår	oppgave	er	ikke	å	formane	og	vise	til	
rette	de	som	står	utenfor	vårt	fellesskap.	Innad	derimot	er	
formaning	og	tilrettevisning	en	del	av	Guds	omsorg	for	å	holde	oss	
på	den	gode	vei.	Jfr	1.	Kor	5,12	

	
c)	Vi	møter	dem	som	en	uredd	motstrømskultur	som	ikke	er	
ute	etter	å	ta	noen.	Kirken	er	nå	som	da,	en	etisk	og	religiøs	
motkultur	i	en	mindretallssituasjon.	Likevel	sluttet	ikke	de	første	
kristne	med	å	forkynne	Guds	gode	vilje	for	samlivet.	Kort	og	godt	
–	vi	må	regne	med	motstand.	Når	Jesus	og	de	første	kristne	ble	
motsagt,	så	må	vi	ikke	bli	sjokkert	om	vi	møter	det	samme.	Vi	skal	
møte	alle	mennesker	med	respekt.	Men	å	respektere	hva	andre	
mener	er	ikke	det	samme	som	å	akseptere	alt	som	andre	står	for.	
Presten	Inge	Mannsåker	skriver	i	Vårt	Land	hvordan	man	kan	
være	tydelig	uten	å	være	fordømmende:	
	
Det	er	du	som	skal	leve	ditt	liv.	Det	er	ditt	ansvar	hvordan	du	
innretter	deg.	Jeg	slutter	ikke	å	være	din	venn	om	du	innretter	
deg	annerledes	enn	jeg	mener	er	rett.	Men	du	har	ingen	grunn	
til	å	regne	det	som	sabotasje	dersom	jeg	ikke	støtter	deg.	Og	du	
kan	ikke	anklage	kirken	for	dømmesyke	dersom	den	ikke	kan	
gi	sin	legitimering	av	din	praksis.	Dens	oppgave	er	å	formidle	
Guds	åpne	favn,	slik	evangeliet	viser	oss,	og	samtidig	den	
veiledning	Gud	gir	oss	i	sitt	ord,	en	veiledning	hvor	korset	står	
sentralt.		
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Mine	homofile	venner		 	 Espen	Ottosen	 			 Lunde	2009	
Syv	historier	om	å	håndtere	
homofile	følelser	
	
Kjærlighet	i	egoismens	tid	 	 Espen	Ottosen	 	 Lunde	2005	
Artikler	om	sex,	kjønn		
og	samliv	
	
Homoseksuelle	parforhold	 	 John	Stott	 	 	 Rex	forlag	
Hvordan	parforhold	mellom	
mennesker	av	samme	kjønn	
ikke	er	et	kristent	alternativ	
	
Samlivsetikk	og	kristen	tro		 Alfsvåg	og	Andersen	 Lunde	2011	
	
	

ANBEFALTE ARTIKLER: 
Menigheten	og	den	homofile	 Roland	verner	 	 Særtrykk,	Credo	
	
Sjelesorg	i	møte	med	mennesker	Stein	Solberg	 	 Særtrykk,	Credo	
Som	strever	med	homofili	
	
Homofilt	samliv	i	historisk,		 Bjørn	Helge	Sandvei	 Særtrykk,	Credo	
bibelsk	og	aktuelt	kirkelig	
perspektiv.	
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