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– Listhaug kan ha et potensial á 
la Hagen, sier Sunniva Holberg, 
som analyserte forholdet mellom 
Frp og kristenvelgere.

For et tiår siden etablerte da-
værende Frp-formann Hagen 
partiet som sterk stemmesanker 
blant kristenkonservative velge-
re. Ved valget i 2005 ble KrF rys-
tet av store lekkasjer til partiet.

Hagens arvtakere. Men før 
forrige stortingsvalg ville Frp-
strateger noe annet. De ville 
heller pusse profilen blant store 
grupper av «moderne» velgere. 
For å bli mer attraktive blant 
kvinner, ønsket Frp-krefter å 
tone verdikonservative innslag 
ned.

Men det siste halvåret har par-
tiet gjort et slags comeback på 
kristenscenen. Partikilder mener 
den nye innsatsen faktisk kan 
bidra til at Frp kan beholde re-
gjeringsmakten.

Først og fremst handler det om 
Sylvi Listhaug, som selv priori-
terer velgerkontakt i kristne for-
samlinger. I forrige uke var hun 
på turne: Hun gjestet IMI-kirken i 
Stavanger for å lytte til erfaringer 
om integrering og besøkte også 
Salt Bergenskirken og Credo-
kirken i Bergen. I sistnevnte fri-
menighet deltok Listhaug i en 
«talkshow-aktig» sofasamtale 
etterpå.

Også andre Frp-profiler drar 
på tokt:
•	Forrige fredag var Frps energi-
minister Tord Lien på plass ved 
åpningen av konferansen og 
landsmøtet til Med Israel for fred 
(Miff). Miff er en sekulær orga-

nisasjon, men har store grupper 
kristne i rekkene. Det handlet om 
olje – og Israel.
•	Ketil Solvik-Olsen har lang 
CV med besøk på kristne stev-
ner og i menigheter. Statsråden 
var sammen med Listhaug gjest 
i programmet «Studio Direkte» 
på Visjon Norge i november i fjor.

KrFs redning? Resultatet av 
Hagens omdømmebygging på 
tidlig 2000-tall var at grupper 
av kristenvelgere opplevde Frp 
som en fremtidig makker for KrF 
i kampen om sekularisering, for 
Israel og mot felles ekteskapslov.

Over år hadde oppskriften 
vært grasrotbesøk, foredrag, 
kronikker og ikke minst taler på 
kristne stevner. Sommeren 2004 
skapte Hagen store overskrifter, 
da han kom med kraftige angrep 
på islam i en tale hos frimenig-
heten Levende Ord i Bergen.

Innsatsen fikk politiske konse-
kvenser: Internt i KrF bygget det 
seg opp et trykk for å samarbeide 
med Frp. Og ved stortingsvalget 
i 2005 var Frp for alvor etablert 
som en stemmetyv hos KrF.

Sekulær bølge. Da Siv Jen-
sen tok over som leder, stilte 
hun opp på støttemarkeringer 
for Israel.  Men kjennere av Frps 
kristne scene påpeker overfor 
Vårt Land at tilhengerne i fri-
menigheter ikke opplevde den 
samme overbevisningen og nær-
været fra Jensen.

Dessuten myket Frp opp hold-
ning til homoadopsjon og frem-
sto liberal om dødshjelp. Velger-
tekket i kristenlandskapet smul-
dret. Etter forrige stortingsvalg i 
2013 konkluderte valgforskerne 
med at Frp hadde inntatt et mer 
sekulært velgerlandskap. Dess-
uten var også Partiet De Kristne 

KRISTENVELGERE: Frp satser på å gjenerobre posisjonen som Carl I. Hagen hadde blant 
 kristenkonservative velgere. Nå inntar Sylvi Listhaug podiet.

LANDSMØTE

 Y Frp samler partiet til det 
43. ordinære landsmøte 
kommende helg. Nok en 
gang avvikles det på Garder-
moen.

 Y 538 delegater vil være til 
stede.

 Y Siv Jensen holder leders 
tale lørdag formiddag. Nest-
leder Per Sandberg taler på 
ettermiddagen samme dag. 
Hele lørdagen er det politisk 
debatt.

 Y Søndag vedtas politiske 
uttalelser. Blant annet forbe-
redes det politiske fremstøt 
om innvandring og integre-
ring, og om forsvarspolitikk.

 Y Halvparten av sentralsty-
ret er på valg i år – inkludert 
partileder Siv Jensen.

Frp på sjarmtokt til krist en grasrot

STAMGJEST: Få samler så mye applaus på Oslo 
Symposium som Sylvi Listhaug. Lenge før hun 
 havnet i regjering talte hun om kristne verdier – og 
anses som en av den konservative storsamlingens 
nærmeste venner. Foto:   Bård Bøe
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Frp på sjarmtokt til krist en grasrot
blitt ny konkurrent der Hagen 
hadde vært helt.

Ny offensiv. Men nå håper in-
volverte at Listhaug kan bli den 
nye advokaten for kristne kul-
turverdier. I magasinet Norge 
IDAGs referat fra sofasamtalen 
i Credokirken snakket Listhaug 
også om stridstemaene søn-
dagshandel og samarbeid: USA 
har «full rulle» i butikkene på 
søndag, men samtidig er jo kir-
kedeltakelsen svært høy. Rundt 
300 fremmøtte fikk høre at «det 
er synd» om KrF nå skifter side.

To av organisatorene bak List-
haugs besøk i Bergen var eks-
statssekretær Torkil Åmland 
(Frp) og Norge IDAG-redaktør 
Bjarte Ystebø. Han er menig 
KrF’er, men leder også sammen-
slutningen Kristenfolket som 
 arrangerer den kristenkonser-
vative mønstringen Oslo Sym-
posium i valgår. 

Der var Listhaug i fjor vår en 
applausvinner. Ystebø var dess-
uten mannen som intervjuet 
Listhaug og Solvik-Olsen i TV- 

kanalen Visjon Norge i november 
og Listhaug under forrige ukes 
talkshow i Credokirken.

Sunniva Holberg, nå tilknyt-
tet KIFO Institutt for kirke-, 
 religions- og livssynsforskning, 
analyserte Frps posisjon blant 
kristne i valgundersøkelsen 
fra 2005. Hun tror Listhaug til 
en viss grad kan innta samme 
 posisjon som Hagen hadde blant 
disse velgerne.

Alvheim også. – Listhaug har 
et potensial lignende Hagen. 
For Listhaug er det noe positivt 
å fronte kristne verdier og for 
mange oppleves hun nok som 
troverdig på dette. Hun snakker 
dessuten positivt om familien 
som grunnlag, hun vektlegger 
støtte til Israel og poengterer at 
kristne verdier er viktig.

– Hvor stor betydning hadde 

Carl I. Hagens langvarige pleie 
av de kristenkonservative?

– Hagen var viktig i all Frps 
velgerfangst, når han bestemte 
seg for hvilke grupper han ville 
nå. Men forrige gang Frp marker-
te seg og hentet kristenvelgere, 
handlet det også om avdøde John 
Alvheim. Han sto for en sosial 
politikk og hadde bakgrunn fra 
KrF og betydde også mye for Frps 
troverdighet, svarer Holberg.

Kors på TV2. Listhaug sender 
også verdisignaler til hverdags-
kristne: Hun har selv utfordret 
biskoper i asylpolitikken i TV-
dueller og får dermed presentert 
skillelinjer mellom «sin» verdi-
base og biskopenes. TV2 sendte 
et magasin-innslag om Listhaugs 
kors. Statsråden forteller at kor-
set er kulturarv og en gave fra 
bestemor. Fortellingen er at kor-
set gir styrke.

Bakspillere som Vårt Land har 
snakket med, håper også det nye 
inntrykket kan bidra til én viktig 
ting: At det blir vanskeligere for 
KrF å skille lag.

KORSET: Flere enn kristenkonservative har merket seg Sylvis halssmykke: 
Et arvet kors fra bestemor.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix 

HYPPIG GJEST: Her er eks-Frp-formann på besøk hos Levende Ord i 2007, 
stedet der han få år tidligere hadde vakt oppsikt med uttalelser om musli-
mer. Foto: Marit Hommedal
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Holberg. 
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I de to siste stortingsperiode-
ne har Frp flyttet på seg: Pro-
grampunkter som de konser-
vative kristne likte i homo-
politikken, er mindre strenge. 
Liberalistene  har vunnet flere 
verdikamper i partiet.

På spørsmål om Frp justerer 
seg i verdikonservativ retning 
gjennom statsrådenes Ketil 
Solvik-Olsen og Sylvi Listhaugs 
engasjement, svarer Frp-lede-
ren:

– Mange mennesker med 
et kristent verdisyn stemmer 
Frp. Jeg tror ikke dette er i strid 
med et liberalistisk grunnsyn, 
snarere tvert imot. Det er godt 
forenlig.

– Er økt tilstedeværelse i 
kristne sammenhenger en vil-
let strategi?

– I utgangspunktet et hjerte-
lig engasjement fra Sylvi og Ke-
tils del. Men de følger nå opp et 
arbeid jeg og Carl I Hagen bruk-
te mye tid på. Det er veldig bra 
at de gjør dette, svarer Jensen.

Strategene. Ulike stemmer 
i Frps sentrale apparat peker 
ut nettopp Listhaug og Solvik-
Olsen som strategene på feltet. 
De to snakker ofte sammen om 
Frps livssynsmarkeringer.

Selv om Jensen har gjestet 
en rekke støtteaksjoner for Is-
rael, er det Solvik-Olsen som 
har hatt hyppigst kontakt med 
klassisk kristenliv. Somme-
ren før valget i 2013 var han 
på syv kristne arrangementer. 
Han avviser at det handler om 
å gjenoppbygge profil på kris-
telig grasrot og mener det har 
en naturlig forklaring:

– For de av oss som besøker 
forsamlinger, har kristentroen 

vært viktig hele tiden. Vi har 
kanskje vært mer synlige før, 
for oppgaver den første tiden i 
regjering tok mye tid. Når den-
ne distansen er tilbakelagt, er 
det mer naturlig igjen å besøke 
grupper vi står nært, sier Sol-
vik-Olsen.

– Er poenget for deg og List-
haug å skape større plass for 
det verdikonservative i et libe-
ralistisk parti?

– Jeg opplever ikke at det 
handler om slike merkelapper. 
Hvordan kristne strømmer får 
sin plass i partiet handler litt 
om hva slags debatter sam-
funnet vårt er inne i og hvilke 
stemmer som faktisk slipper til 
i det offentlige ordskiftet.

Nytt tilsig. Tidligere Frp-
statssekretær Torkil Åmland 
har bakgrunn fra menighe-
ten Levende Ord og var en av 
tilrette leggerne for Listhaugs 
kombinerte statsrådsbesøk i 
Bergen i forrige uke. Men det 
var Listhaug som selv ønsket 
å reise dit.

Åmland er nestleder i Horda-
land Frp og mener det er blitt 
et større rom igjen for kristen-
verdier i partiet.

– Mitt inntrykk er at det er 
blitt mer stuerent å være ver-
dikonservativ blant de unge i 
Frp, sier han.

Bygger større 
rom i eget parti
PARTIVERDIER: Partileder Siv Jensen roser duoen 
Listhaug/Solvik-Olsens kristenaktiviteter. Samtidig 
skaper de motkultur internt i Frp.

SIV PÅ SCENEN: Siv Jensen taler under støttemarkering for jøder og Is-
rael i fjor. Israel er kristenkonservativ kampsak. 
 Foto: Tore Meek/NTB scanpix

U Mitt inntrykk 
er at det er blitt 

mer stuerent å være 
verdikonservativ 
blant de unge i Frp
Torkil Åmland,  
nestleder i Hordaland Frp
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