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har man i praksis også åpnet 
nattverdbordet for ikke-døpte.

Religion i StoRtinget
Inger Furseth er professor ved 
Universitetet i Oslo og profes-
sor II ved KIFO. Hun snakket 
om norsk religiøsitet i en nordisk 
kontekst, og viste blant annet til 
at i Svenska kyrkan har oppslut-
ningen i befolkningen dalt fra 
90 prosent i 1988 til 66 prosent 
i 2014. I Norge har de tilsvaren-
de tallene beveget seg fra 88 pro-
sent til 75 prosent. Når det gjaldt 

minoritetskirker viste hun til en 
prosentvis dobling i Norge, fra 
3 til 6,6 prosent, og konstaterte 
at alle kirkesamfunn krymper 
unntatt katolikkene og de orto-
dokse.

I landenes nasjonalforsam-
linwger har et økende antall taler 
religion som tema. Det kommer 
ikke minst fra høyrepopulistiske 
partiers påvirkning og økt fokus 
på islam, forklarte hun. I medi-
ene har det skjedd en dreining av 
oppmerksomheten bort fra ma-
joritetskirkene og over til islam, 

og fra religiøs aktivitet nyhets-
stoff til mer debattpreget omtale. 

PanelSamtale
Til sist i programmet var det pa-
nelsamtale hvor aktører fra ulike 
grener av det religiøse landska-
pet bidro med hver sine perspek-
tiver. Kirkerådsdirektør Ingrid 
Vad Nilsen fortalte om hvordan 
hun som ekspedisjonssjef i Kir-
keavdelingen i Kultur- og kirke-
departementet opplevde hånd-
teringen av terrorangrepene 22. 
juli 2011. Hun siterte blant an-

net Jens Stoltenbergs nå avdø-
de statssekretær Hans Kristian 
Amundsen som forklarte den 
brede oppslutningen om kirkens 
gudstjenester i denne tiden med 
at «er det krise, så finner du ikke 

på noe nytt. Du går der du har 
funnet hjelp før.»

Førsteamanuensis Lars Laird 
Iversen ved MF påpekte på sin si-
de at «kulturarv» er et sekulært 
ord for å snakke om kristendom-
men, og at kristendommen i våre 
dager ser ut til å måtte «kulturar-
vgjøres» for å kunne snakkes om. 
Han mente at selve begrepet «fol-
kekirke» kommer til å bli ytterli-
gere politisert og polarisert i tråd 
med tendensen til at kulturelle 
identifikasjonsmarkører som 
«kristen» og «muslim» blir mer 
fremtredende. Tidligere samme 
dag hadde fagsjef Bente Sandvig 
i Human-Etisk Forbund etterlyst 
forskning på selve folkekirkebe-
grepet. Dette ønsket så ut til å vin-
ne en viss tilslutning.

KiFoS 25-åRSjubileum

fakta

KIFO - Institutt for kirke-, 
religions- og livssynsforskning, 
tidligere Kirkeforskning

Ble opprettet av Kirkemøtet i 
1993

Feiret sitt 25-årsjubileum på 
Vitenskapsakademiet i Oslo i 
forrige uke

Panel: I den avsluttende panelsamtalen deltok (fra høyre) kirke-
rådsdirektør Ingrid Vad Nilsen, Anne Sender fra Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynssamfunn, førsteamanuensis Lars Laird Iversen 
ved MF og professor Knut Lundby ved UiO. Til venstre ordstyrer og 
KIFO-styreleder Trude Evenshaug.  Foto: Tarjei Gilje

KiFo: Professor Pål Repstad ved Universitetet i Agder var en av dem som bidro under KIFOs 25-årsjubileum.  Foto: Tarjei Gilje

PReSt: Teologiprofessor Hallgeir Elstad trakk linjene fra Rolv 
Wesenlunds presteskikkelse Kjartan Fjertnes til Bjarte Tjøstheim 
(bildet) i NRK-serien Presten.  Foto: Tarjei Gilje
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