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Eivind Karlsen og sønnene Ruben Skorstad (t.v.) og Jonas Skorstad er vanligvis ikke kirkegjengere, men syntes det var både fint og naturlig å legge ned blomster utenfor Oslo domkirke etter
Foto: Øyvind Bosnes Engen
terrortragedien 22. juli.

Strømmet til kirken
etter terroren

■■Én av fem deltok i kirkemarkeringer – ti ganger flere enn ellers
Osloborgere er de mest
kirkeskeptiske i Norge.
Likevel var vi landets
overlegent mest ivrige
kirkebrukere etter
22. juli.
Øyvind Bosnes Engen

oyvind.bosnes.engen@aftenposten.no

– Det føles på et vis naturlig å søke
til en kirke i en slik situasjon. Det
gir en mulighet for fellesskap som
ikke finnes så mange andre steder,
sier Eivind Karlsen.
Sammen med sønnene Jonas og
Ruben var han blant tusenvis som
la ned blomster foran Domkirken
i dagene etter terrortragedien 22.
juli. Før helgen var trekløveret tilbake ved kirken for å beskue de
mer moderate blomstermengdene
som har oppstått ved kirken i løpet av denne våren.
Oslofolk var dobbelt så aktive

Kirken etter 22. juli
21 % av befolkningen i Oslo og
Akershus deltok i såkalt kirkenære
markeringer. For resten av landet
er tallet 10 %, mens landssnittet er
12 %.
Lavest var deltagelsen i NordNorge og på Vestlandet (7 %).
Kirkenære markeringer er definert
som minnemarkeringer i eller rett
utenfor kirker, for eksempel tenning
av lys, nedlegging av blomster,
minnegudstjenester og
-konserter.
Undersøkelsen er gjennomført av
TNS Gallup på oppdrag fra Stiftelsen
Kirkeforskning, og er gjennomført
ved intervju av et representativt,
landsdekkende utvalg på 1011
personer.

kirkebrukere som resten av befolkningen i tiden etter 22. juli.
Det er blant funnene i Stiftelsen
Kirkeforsknings (KIFO) prosjekt

«Den offentlige sorgen etter 22.
juli», som presenteres i dag.
21 prosent av befolkningen i
Oslo og Akershus deltok i minnemarkeringer i eller rett utenfor
kirker. I resten av landet gjorde
bare ti prosent av befolkningen
det samme.

– I slike situasjoner oppsøker
gjerne folk områder som ligger
tett på hendelsen. Oslo domkirke
ligger så nært at klokken i tårnet
ble skadet i eksplosjonen. Det er
dessuten blitt en tradisjon at man
oppsøker kirken for å tenne lys
sier han.

Oslofolk mest religionskritiske

Gudstjeneste ga blomsterhav

Ville tett på

Utvidede åpningstider
rundt ettårsmarkeringen

– Dette er den delen av landet
hvor folk er mest kirkeskeptiske
og religionskritiske. Sånn sett er
dette noe overraskende, sier forsker Pål Ketil Botvar ved KIFO.
I Oslo er det nemlig ikke mer
enn rundt to prosent av befolkningen som går i kirken på ukentlig basis. Botvar mener statusen
Oslo domkirke fikk som minnested i stor grad forklarer tallene.
Hvordan har det seg så at Domkirken ble det naturlige samlingsstedet etter 22. juli? Én av grunnene
er at kirken lå rett utenfor politisperringene, ifølge KIFO-forsker
Olaf Aagedal.

Aagedal har gjort intervjuer med
de ansatte i Oslo domkirke og studert mediedekningen av minneaktiviteten i og ved Domkirken. Han
tror det handler mye om timing.
Da det smalt i regjeringskvartalet var nemlig de ansatte i Domkirken i ferd med å åpne sin tradisjonsrike nattåpne kirke natt til

lørdag. Politiet nektet folk å samle
seg i byen de første timene etter
eksplosjonen, og kirken måtte holde stengt. Men siden flere ansatte allerede var på jobb, kunne de
bruke kvelden til å forberede åpen
kirke og åpne for lystenning og
blomsternedlegging utenfor kirken lørdag morgen.
Da både kongehuset og ordføreren benyttet seg av kirken lørdag formiddag, begynte også vanlige folk å strømme til. Men det
var først etter at gudstjenesten
søndag var blitt en TV-overført,
nasjonal minnemarkering med
både kongen og statsministeren
som deltagere, at blomsterhavet
virkelig tok av, ifølge Aagedal.

I uken før og uken etter ettårsmarkeringen for terrortragedien 22. juli er
Oslo domkirke forberedt på å ta imot mange sørgende. I disse ukene vil
kirkedørene være åpne fra klokken 10 til 20. På selve ettårsdagen skal det
holdes minnegudstjeneste i Domkirken.

