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Kirken møter ikke 
våre forventninger 
om religionsdialog. 
Sokneprest Elisa-
beth Thorsen 
mener det er et 
ressursspørsmål.

Den norske kirke viste seg å 
være en viktig aktør i minne- 
og sorgarbeidet etter terroran-
grepene den 22. juli, alene og i 
samarbeid med andre institu-
sjoner. Men prestene og menig-
hetene rundt omkring i landet 
samarbeidet mer med det of-
fentlige Norge enn med andre 
livssyns- og trossamfunn. Bare 
én av ti sokneprester hadde 
kontakt med imamer eller an-
dre trosledere.

– Få prester hadde samtaler, 
besøkte eller arrangerte felles 
arrangementer med andre reli-
giøse samfunn. Dermed møter 
kirken i liten grad forventnin-
gen vi har om at kirken bør sam-
arbeide med andre livssyns- og 
trossamfunn ved nasjonale kri-
ser og katastrofer, påpeker Ida 
Marie Høeg ved stiftelsen Kir-
keforskning (Kifo). 

Dette kom frem da forskeren 
på en konferanse på Litteratur-
huset i Olso i går presenterte  
resultater fra undersøkelser Kifo 
har gjennomført om den offent-
lige sorgen etter 22. juli.

Høeg tror det henger sammen 
med at kirken generelt ikke 
driver økumenisk arbeid i stor 
grad. 

– For vi ser at i de menighetene 
som er opptatt av økumenetikk, 
er det mer naturlig også å sam-
arbeide med andre livssyns- og 
trossamfunn. 

Oslo domkirke hadde mye 
kontakt med andre trossam-
funn i hovedstaden, og sokne-

prest Elisabeth Thorsen synes 
det er positivt at det forventes 
av folk.

Ressurser. – Det sier noe om til-
liten til kirken. Jeg opplever også 
at det er stor vilje til religions- 
dialog, men at det skorter på res-
surser. Dette er noe kirken sen-
tralt må ta alvorlig, for religions-
dialog er nyttig for vår nasjonale 
dannelse og vår fremtidige iden-
titet, sier Thorsen. 

Høeg er med på at dette kan 
være et ressursspørsmål.

– Det gjør seg ikke selv å  
arrangere åpen kirke og andre 
arrangementer utenom den van-
lige virksomheten, legger hun 
til.

Aktiv rolle. Kifo-forsker Høeg 
tror folk har forventninger til 
kirken ved kriser og katastrofer, 
fordi den er vant til å spille en 
aktiv rolle når det skjer ulykker 
eller andre tragiske hendelser i 
lokalsamfunnet.

– Kirken har erfaring med å ri-
tualisere død, og presten spiller 
ofte en aktiv rolle. Det så vi for 
eksempel i Mortensrud i Oslo, 
da fire familiemedlemmer ble 
drept for to år siden. Den lokale 
kirken holdt åpent på kveldstid, 
slik at folk fikk mulighet til å ut-
trykke sin sorg i kirkerommet. 
Kirken som et møtested ved fel-
lesarrangement i lokalsamfun-
net så vi også da Kong Olav dø-
de og under Tsunamien i 2004. 

Som etter 22. juli ble kirkene 
holdt åpne, folk kunne under-
tegne kondolanseprotokoller og 
det ble arrangert gudstjenester. 

Ifølge Høeg representerte 
nesten fire av ti prester kirken i 
lokale arrangementer i forbin-
delse med 22. juli. Det vil si at 
de holdt taler eller var med på 
å arrangere det lokale arran-
gementetet. På mange steder 
samarbeidet kirken med skole 
og kommunen, og hver femte 
prest bistod skolen ved skole-
start.  

– I åtte av ti sokn organiserte 
kirken ulike aktiviteter som lys-
tenning og kondolanseskriving 
inne i kirkebygget, mens det i 
tre av ti foregikk utenfor. I sju av 
ti sokn ble det arrangert minne- 
gudstjenester i perioden 23. juli 
til 21. august. Og på mange 
av gudstjenestene samarbeidet 
kirken med Arbeiderpartiet og 
AUF, enten ved at prestene tok 
kontakt eller omvendt, fortel-
ler hun.

Lite religionsdialog etter 22. juli

Den norske kirke samarbeidet mer med det offentlige Norge enn med andre livssyns- og trossamfunn etter den 22. juli, Ifølge en ny 
undersøkelse. Her er biskop Ole Christian Kvarme (tredje f. v.) på besøk i moskeen World Islamic Mission sammen med f. v. da- 
værende statsråd Audun Lysbakken, Oslo-ordfører Fabian Stang, politispesialist Erik Andersen, statsråd Jonas Gahr Støre og  
kronprins Haakon noen dager etter terrorhandlingene. Imam Najeeb Naz taler.  Foto: Erlend Aas/NTB Scanpix/arkiv

KirKens rolle  
den 22. juli

35 prosent deltok i offentlige 
markeringer, inkludert de 
kirkelige. 12 prosent av dem 
deltok i kirkelige/religiøse 
markeringer.
En av ti prester har hatt 
kontakt med ett eller flere 
tros- eller livssynssamfunn.
Vanligst blant prester som 
jobber i menigheter som  
ligger i store kommuner  
(flere enn 10. 000 innbyg-
gere) enn de som jobber i 
mindre kommuner.
Vanligere for prester som 
jobber i Oslo og Tønsberg 
enn i andre bispedømmer.

 
Kilde: Stiftelsen Kirkeforskning 

«Få prester hadde 
samtaler, besøkte  
eller arrangerte  
felles arrange- 
menter med andre  
religiøse samfunn» 

Ida Marie Høeg,  
forsker ved Kifo
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Om Kifo-konfersnsen og den  
offentlige sorgen etter 22. juli. 


