« Begrepet homofili – som legning og identitet –
er ganske irrelevant i konservativ kristendom.»
Y alf gjøsund kommenterer, side 2-3
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Vidar Kristensen:

silje trym mathiassen:

Kritikken mot Lutherjubileet er tynn.

Dødekontakt kan
ikke bare avfeies.

Y Verdidebatt side 18-19

Y Verdidebatt side 20-21
Foto: Lars O. Flydal
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Bytter ut
bussjåfører

Muslimske bussjåfører i
Oslo erstattes dersom de
blir slitne under ramadan.
Y side 4-5

Han er ung, mann, pinsevenn og fra bibelbeltet.
Og han overrasker
i ny undersøkelse fra
Kifo om
hvem det er
som faktisk
leser Bibelen.

Rammes av
grov vold
En av to av gifte kvinner
i Gaza rapporterer om
vold utøvd av ektefellen.
Myndighetene i landet er
norsk bistandsyndling.
Y side 10-11

Y s i de 2 4-25

Blant de under 25 år er det dobbelt så mange menn
som kvinner som leser
Bibelen.
– Den
minner meg på hvem jeg er, sier Eivind Oftedal.
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Det Hvite Bånd
- en rusfri Verden

K-stud gir tilskudd til alle
typer studiegrupper og
kurs for voksne (fra 14 år).
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Kultur og ideer

Tips oss Y kultur@vl.no

Unge menn med appetitt på
BiBellesing: Dobbelt så mange unge menn som kvinner leser Bibelen, viser ny undersøkelse fra

KIFO. Unge pinsevenner fra bibelbeltet er de aller ivrigste.
Lars O. FLydaL

BIBELBRUK

lars.flydal@vl.no

– I gruppen under 25 år er det en
markant forskjell mellom kjønnene. Det er faktisk dobbelt så
mange menn som leser Bibelen,
som unge kvinner, forteller Kifoforsker Tore Witsø Rafoss som
har ledet undersøkelsen som er
gjort i samarbeid med Bibelselskapet.
7,5 prosent av kvinner under 25
år leser jevnlig i Bibelen. Det gjør
dem til den gruppen som totalt
sett leser minst i Bibelen. Tallet
for menn i samme aldersgruppe
er 14,6 prosent.

Y KIFOs nye bibelbruksundersøkelse er gjort i samarbeid med Bibelselskapet.
Y 11,4 prosent av alle nordmenn leser i Bibelen ukentlig.
Y Menn under 25 år overrasker mest i undersøkelsen. Av
dem leser dobbelt så mange
i Bibelen som blant jevnaldrende kvinner.
Y Høyt utdanningsnivå gir
også utslag i mye bibellesing.
Kilde: Kifo

Eivind Oftedal er 24 år, oppvokst i bibelbeltet (Sandnes),
og er aktiv i lovsangsteamet og
som ungdomsleder i Filadelfiamenigheten i Oslo. Han representerer gjerne gruppen som peker seg ut i undersøkelsen, men
har ingen god forklaring på tendensen.
Daglig bibellesing. – For meg
er daglig bibellesning viktig påfyll. Jeg vil bli bedre kjent med
Jesus og tror det er i Bibelen
han åpenbarer hvem han er. Jeg
vil ha et jevnt åndelig nærvær
med Jesus, og da er Bibelen den
selvfølgelige kilden. Her lærer
jeg hvem han er, og hvem jeg er

i hans øyne, sier han.
Oftedal har hatt en kristen
oppvekst i Sandnes. Han har gått
to år på studieretningen Musikk,
menighet og ledelse på høyskolen Staffeldtsgate i Oslo, nå driver
han eget firma innen lydutstyr.
De to-tre siste årene har han blitt
mer og mer aktiv i Ungfila, og har
også fått et mer bevisst forhold
til bibellesningen.
Bevisst forhold. – Jeg prøver å
starte dagen med bibellesning, for
å sette litt kurs og koble meg på
hvem jeg er som kristen. Nå leser
jeg for å få en sterkere relasjon
til Jesus, før var det kanskje mer
en prestasjon for Jesus. Det jeg

henter fra Bibelen minner meg på
hvem jeg er, og hva Gud vil med
livet mitt, sier Eivind Oftedal.
– Unge jenter kommer dårlig
ut i undersøkelsen, de leser minst
av alle, hva tror du er grunnen
til det?
– Jeg har hørt fra flere jenter
at de føler et sterkt prestasjonspress, mer enn det vi guttene
kjenner på. De ønsker gjerne
å lese mer, men tiden strekker
ikke til i alt «flink pike»-presset,
tror han.
Kvalitativt. Tore Witsø Rafoss
vet heller ikke sikkert hvorfor
ungdomsgruppen er så delt.
– Men det vil vi forske vide-

vårt land
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for utdannelsesnivå og bibelbruk følger hverandre oppover,
U Pilene
sier Kifo-forsker Tore Witsø Rafoss.

Flere samles om tro
KULTURBRUK: De siste årene har flere begynt å gå på religiøse møter, viser en

ny kartlegging av kulturbruken vår. Det gjelder særlig kvinner.
Sondre Bjørdal
bibEllESEr: Eivind Oftedal er 24 år, pinsevenn
og oppvokst i bibelbeltet. Ifølge Kifos nye bibelbruksundersøkelse leser 14,6 prosent av menn
Foto: Lars O. Flydal
under 25 år jevnlig i Bibelen.

Bibelen
re på. Nå har vi mye tallmateriale, og vil gå videre fra den
kvantitative til den kvalitative
forskningen på bibellesning. Da
vil vi intervjue gruppene og gå
mer inn på begrunnelser for at
de leser mye eller lite, sier han.
En annen tendens som viser
seg i undersøkelsen er at høy
utdannelse øker bibellesingen.
– Pilene for utdannelsesnivå
og bibelbruk følger hverandre
oppover. De med mer enn fem
års høyere utdannelse, leser
mest i Bibelen. Det er også overraskende ut fra at man tenker
seg et sterkere utslag av sekularisering i den gruppen. Men slik
er det ikke, sier Rafoss.
Urbanisering. Utslagene
mellom by og land er også små.
– Urbaniseringen ser ikke ut
til å slå ut negativt, det er mar-

ginale forskjeller. Unntaket er
Oslo, men det kan forklares
med en mye bredere sammensetning av befolkningen, både
kulturelt og religiøst, sier han.
I et langt perspektiv (30-40
år) har bibellesingen gått noe
ned i Norge.
– Målt ut fra religiøs deltakelse er det de sterkt troende,
på konservativ side, som er de
ivrigste leserne. Det er også
utslag som viser at de som blir
kristne i voksen alder, er blant
de som leser mest i Bibelen, sier
Rafoss.
Blant medlemmene i Den
norske kirke sier 10 prosent at
de leser i Bibelen ukentlig, mens
hele 86 prosent av pinsevennene sier det samme. Blant medlemmene i andre frikirkelige
trossamfunn sier 60 prosent at
de leser i Bibelen ukentlig.

NorSk kUlTUrbaromETEr 2016

sondre.bjordal@vl.no

– Mellom 2008 og 2012 var det
en betydelig nedgang i andelen
som går på tro- og livssynsmøter, men nå har besøkene gått litt
opp igjen, sier Odd Vaage som er
seniorrådgiver i SSB.
Statistisk sentralbyrå presenterte Kulturbarometeret i går.
Her kartlegges nordmenns bruk
av kulturtilbud, på bakgrunn av
besvarelser fra omtrent 2.000
personer mellom 9 og 79 år.
I løpet av fjoråret var 36 prosent av Norges befolkning på
et tros- eller livssynsmøte. Det
er to prosentpoeng flere enn i
2012, som var forrige gang kulturbruksundersøkelsen ble gjennomført. De som gikk på møter,
gikk i snitt åtte ganger i året.
– Det er blant de mellom 9 og
15 år andelen som går på slike
møter er størst. Det har nok med
konfirmasjon å gjøre, sier Vaage.
Statistisk sentralbyrå måler
besøk på gudstjenester, messer
eller møter arrangert av trossamfunn eller organisasjoner
som representerer ikke-religiøse livssyn. Dåp, konfirmasjon,
bryllup og begravelser regnes
derimot ikke med.
Undersøkelsen viser også at
det er små sosiale forskjeller
blant de som går på tro- og livssynsmøter.
– I utdanning ser jeg ikke noe
tydelig mønster. På dette punktet skiller tro- og livssynsmøtene
seg fra flere av de andre kulturtilbudene, hvor utdanning har
mye å si. Den tendensen finner
vi ikke like mye her, hverken når
det gjelder utdanning eller inntekt, sier Vaage.
Kino er mest populært. Utenfor livssynsfeltet viser undersøkelsen at kinoen fortsatt er kulturtilbudet de fleste av oss har
et aktivt forhold til: 72 prosent
var på kino i fjor, mot 67 prosent i 2012.
– Det er paradoksalt at flere av
oss går på kino, mens det samlede antall kinobesøk blir lavere.
Det kan ha å gjøre med at det
i fjor kom publikumssuksesser
som appellerte til eldre som går
sjelden på kino, som publikumssuksessen Kongens nei.
– Nå oppsøker ungdom internett både for å se film og oppleve
andre kulturtilbud som sannsynligvis konkurrerer med kino. Så
vi ser at det har vært en kraftig nedgang i unges kinobesøk,
mens det blant de eldre har vært
en økning, sier Vaage.
Oppsiktsvekkende er det også
at andelen som besøker kunst-

Y SSBs landsomfattende
undersøkelse om folks kulturbruk, gjennomføres i hovedsak hvert fjerde år.

soner med høy utdanning
som går på museer.
Y 36 prosent var på kunstutstilling i 2016, mot 38
prosent i 2012. Kvinner går
mer på kunstutstillinger enn
menn, utdanning betyr mye
og besøket er størst i storbyen.

Y 36 prosent var på et troseller livssynsmøte, mot 34
prosent i 2012. Kvinner, barn
og eldre går helst på slike
møter.
Y 50 prosent gikk på teater,
musikal eller revy i løpet av
året, mot 45 prosent i 2015.

Y 14 prosent gikk på balletteller danseforestillinger, og
8 prosent gikk på opera. 62
prosent var på konsert.

Y 44 prosent gikk på museum, mot 41 prosent i 2012.
Det er helst de unge og per-

Y 72 prosent gikk på kino i
løpet av et år i 2016.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

GUDSTJENESTE: 31 prosent av menn og 41 prosent av kvinner
i Norge besøkte et tros- eller livssynsmøte i 2016. Bildet er fra
Foto: Erlend Berge/arkiv
Holmlia kirke i oktober.

Eldre bruker kinoen mer
KULTURBAROMETERET: Flere går på kino, men vi går ikke like ofte
som før. Gjennomsnittlig antall kinobesøk per år var 2,8 i 2016.
Antall ganger man går på kino i året etter alder
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KILDE: Statistisk sentralbyrå - kulturbarometeret

utstillinger har sunket markant.
– Det ser ut som kunstutstillinger er det som klarest går
nedover i andel besøk og antall
besøk, mellom 2004 og 2016.
Dette til tross for at de største
kunstmuseene i fjor rapporterte
om svært gode besøkstall.
– Folk har jo stått i kø foran
visse arrangementer i Oslo, men
Norge er ikke bare Oslo. I Oslo og

Akershus er andelen som går på
kunstutstilling betydelig høyere
enn i andre landsdeler. Besøkstallet sier nok mye om hva slags
tilbud som finnes de forskjellige
stedene, sier Vaage.
Ifølge undersøkelsen er ballett
og opera kulturutrykkene det er
minst interesse for. Hele 67 prosent sier de ikke interessert i å
gå på opera.

