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L e d e r : OMG! R e l i g i o n

og ungdomskultur(er)

Hvordan dater unge muslimer på en halal måte, hva er en «belieber» og hva
kjennetegner den kristne sportskulturen i ungdomsmiljøet KRIK? Med andre ord;
hva skjer når religion møter ungdom og ungdomskultur – og når ungdomskultur og ungdom møter religion? I dette dobbeltnummeret av Prismet presenterer
vi åtte nye forskningsartikler som undersøker disse spørsmålene i skjæringsfeltet mellom religion, ungdom og ungdomskulturer. Det empiriske materialet
som ligger til grunn for de ulike studiene spenner vidt, og det samme gjør de
metodiske og teoretiske perspektivene som de enkelte forfatterne tar i bruk. Et
fellestrekk er likevel at religion i møte med ungdom i stor grad ser ut til å handle
om forhandlinger og nye fortolkninger. Generasjonsskiller, endrede kontekster
og nye forståelsesrammer bidrar til endringer både i hvordan religion oppfattes,
erfares og praktiseres, og studiene i dette temanummeret viser at ungdommene
ofte er viktige aktører i disse endringsprosessene.
Andre faktorer som ser ut til å spille inn på relasjonen religion og ungdom,
er de religiøse institusjonenes eget ungdomsarbeid og hvordan det enkelte trossamfunn og deres religiøse ledere forholder seg til ungdom og ungdomskultur.
I nyere tid spiller også media og kommersielle krefter en vesentlig rolle, og
populærkulturen og moderne medieteknologi bidrar med nye kilder i ungdommers repertoar for refortolkninger og forhandlinger av religion og religiøsitet
(Clark 2004; Endsjø og Lied 2011; Gilhus 2014). Omfattende samfunnsprosesser
som globalisering, sekularisering og individualisering, kommer også tydelig til
uttrykk i ungdommenes forståelse av religion, og artiklene i dette temanummeret viser at både ungdom og ungdomskultur(er) er høyst relevante kategorier for
å utforske religiøse endringer og kontinuitet.
Som fagdidaktikere i religionsvitenskap har vår interesse bunnet i å finne
ut mer om hva som skjer når vi setter begrepene «religion», «ungdom» og
«ungdomskultur(er)» sammen. På den ene siden, som religionsvitere, har vi
vært interessert i å utforske feltet «ungdom og religion». På den annen side,
som lærerutdannere, har vi rett og slett ønsket å vite mer om ungdommene som
våre lærerstudenter møter i skolen. Motivasjonen er å kunne bruke denne kunnskapen i møte med egne studenter – og å kunne aktualisere og engasjere elevene
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i skolens religionsfag ved å vise dem hvordan religion spilles ut blant ungdom
i dag. Økt kunnskap om ungdom og religion i samfunnet som helhet, er også
viktig for personer som arbeider med religionsundervisning innenfor et trossamfunn og for andre som arbeider med ungdom.
Religionsvitenskapen er særlig opptatt av hvordan religion endrer seg i samspill med omgivelsene, med kultur og samfunn. Det gjør ungdom til en interessant
gruppe å se nærmere på fordi ungdom gjerne har vært forbundet med transformative krefter, med opposisjon og vilje til nyskaping. Ungdomsopprørene på
60- og 70-tallet tok avstand fra tradisjonell religion og etablerte religiøse institusjoner, og bidro i sin tid til å skape både nye religioner og nye fortolkninger av
de gamle (jf. for eksempel Cusack 2010). Innen ungdomsforskningen har Willy
Aagre blant annet beskrevet ungdomskultur som «en form for meningsskaping
overfor kulturelle ytringer i samtiden som ungdom aktivt utformer seg imellom,
og hvor voksnes innflytelse i prosessen er begrenset eller fraværende» (Aagre
2014). I kontrast til tidligere ungdomsopprør omtales dagens ungdomskull ofte
som «generasjon perfekt», «generasjon lydig» og «generasjon prestasjon»
(jf. Hyggen & Stefansen 2016; Øya & Vestel 2014). I motsetning til å sette seg
opp mot foreldregenerasjonens idealer, streber mange ungdommer i dag for å
overgå disse idealene om vellykkethet og suksess. Mulig er dette også en form
for opposisjon. Ungdomskultur handler om utvikling, endring, tilhørighet og
identitetskonstruksjoner. Om enn ikke på helt samme måte, handler også religion om identitet og meningsskaping, og om hvordan dette skapes, forhandles,
endres og opprettholdes i møte mellom individ, kultur og samfunn. Det er derfor
ikke helt uten grunn at tema knyttet til religion og ungdom er et område der
religionsviteres og ungdomsforskeres interessefelt overlapper og kan ha stor
nytte av hverandres perspektiver.
Ungdomsbegrepet er ikke lenger forbeholdt en bestemt aldersgruppe. I
praksis viser begrepet seg å være flytende og strekker seg i alder både oppover og
nedover. Mens begrepet «tweens» betegner hvordan ungdomskulturen påvirker
aldersgruppen 9–12 («in betweens»), viser det seg vanskeligere å si når ungdomstiden slutter. Tidligere var både konfirmasjon og deltagelse i arbeidslivet
kjennetegn på overgang fra barn til voksen. Andre markører på at ungdomstiden
var over, kunne være ekteskap og familieliv. I dag er ingen av disse sikre markører, og dermed kan ungdomstiden se ut til å strekke seg langt inn i 20-årene,
og til og med 30-årene, for mange. Samtidig er generasjonskløften blitt mindre i
tråd med at oppdragelsesidealene generelt er blitt mer liberale (Øia og Strandbu
2007). Flere av artiklene i dette temanummeret viser også empirisk hvordan
ungdom som kategori i dag kan romme et stort aldersspenn, der grensene til
voksenlivet – og barndommen – fremstår som flytende. Det samme gjelder
grensene mellom de mange subkulturene, diskursene og grupperingene som
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ungdommer forholder seg til og manøvrerer mellom (von der Lippe 2011, 2013).
Det finnes etter hvert en god del forskning på ungdom og religion. For
noen tiår tilbake var fokuset i norsk sammenheng i stor grad rettet mot kristne
ungdommer, mens studier i nyere tid i større grad har dreid seg om ungdom
i flerkulturelle og livssynsplurale kontekster. Hva gjør det for eksempel med
ungdoms forhold til religion å vokse opp i en majoritets- eller minoritetskultur? Hvordan forstår ungdom sin egen religion i møte med andre, og hvordan
oppleves det for religiøse ungdommer å vokse opp i et sekulært samfunn? Dette
er relevante spørsmål som flere av artiklene i dette temanummeret diskuterer.
Selv om nyere studier har vist at religion betyr lite eller ingenting for mange
unge i dag, viser de samme studiene at religion betyr mye for noen (Skeie og von
der Lippe 2009; von der Lippe, Skeie & Jozsa 2015). For flere av disse ungdommene viser religion seg å være en viktig del av hverdagen og av stor betydning
for hvordan de velger (med større eller mindre grad av frihet) å leve livene sine.
Artiklene i dette temanummeret viser også at ungdom i dag kan manøvrere
mellom en rekke ulike subkulturer der religion spiller en svært varierende rolle.
Som forskeren Lynn Schofield Clark har påpekt er kanskje det eneste sikre
ved ungdomskultur at den er i konstant bevegelse. Den er også «på sitt beste»
når den sjokkerer de voksne den så ofte parodierer. I det øyeblikket den blir
gjenstand for forskning er den allerede blitt til historisk kildemateriale, eller,
sagt med andre ord: den er passé (Clark 2003: 48). Ønsket vårt med dette temanummeret har vært å komme så tett på den empiriske virkeligheten som mulig
for å gi et øyeblikksbilde av hva som skjer «der ute», men samtidig trekke historiske linjer for å synliggjøre hvordan forholdet mellom religion og ungdom også
har endret seg over tid. Hver enkelt artikkel tar for seg et avgrenset utsnitt, og
fokuserer på en spesifikk kontekst. Samlet gir artiklene et tydelig inntrykk av det
mangfoldet vi i dag ser utspille seg blant ungdom i møte med religion. De viser
også hvilket mangfold i metodiske og teoretiske tilnærminger religionsforskere
kan ta i bruk for å få mer kunnskap om dette feltet.
I den første artikkelen, «Halal-dating, ekteskap og kjæresteforhold:
Forhandlinger om ekteskaps- og samlivspraksiser blant ungdom med muslimsk
bakgrunn» viser Marianne Bøe hvordan unge voksne med muslimsk bakgrunn
fortolker religiøst begrunnede normer for seksualitet og samliv. Gjennom intervjuer og samtaler med et utvalg ungdom med muslimsk bakgrunn viser Bøe at
ekteskapet er et sentralt diskusjonstema innenfor islam, også blant mange
norske ungdommer med muslimsk bakgrunn.
Hildegunn Valen Kleive har sett nærmere på ungdom med hindubakgrunn og
i artikkelen «Mestring og balanse. Trekk ved ung hindureligiøsitet» skriver hun
om hvordan unge tamilhinduer oppfatter sin egen religion og hvordan hverdagslige erfaringer motiverer deres religiøse praksis. Med utgangspunkt i intervjuer
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med ungdommene drøfter hun deres oppfatning av egen religion i lys av klassiske hindutradisjoner og vestlig samtidsreligiøsitet.
I artikkelen «Att spela innebandy på ett lite kristet vis. Levd sportkultur i
KRIK Göteborg Student» har Wilhelm Kardemark og Jessica Moberg fulgt en
nyetablert KRIK-gruppe i Göteborg. Mens KRIK (Kristen Idrettskontakt) er en
organisasjon med lang fartstid i Norge, er den relativt ny i Sverige. Gjennom
intervjuer og deltagende observasjon har Kardemark og Moberg sett på hva som
kjennetegner sportskulturen i KRIK, og hvordan idretten utgjør en ramme for
unge nyinnflyttede studenter som ikke nødvendigvis har andre kristne nettverk.
Feltarbeid ligger også til grunn for Jane Skjoldlis artikkel «Hvorfor drar unge
katolikker til World Youth Day? Selvrapporterende motivasjoner hos deltakere i
Kraków 2016». I 2016 ble hun med en gruppe katolske ungdommer til den verdensomspennende katolske ungdomsfestivalen World Youth Day i Krakow. Ved å
undersøke ungdommenes selvrapporterte motivasjoner for å delta på festivalen,
får hun frem et komplekst bilde kjennetegnet av reiselyst, paver, helgener, helligsteder, og en følelse av Guds kall, men samtidig også plikt og motvilje blant
de unge deltagerne.
En mer historisk tilnærming til ungdom og religion finner vi i Gina Dahls
artikkel «Konfirmasjonen i gamle dager – tvang eller tilpasning? Kirkebøkene
forteller». Konfirmasjonen var historisk sett overgangsritualet som markerte
ny status som voksent og fullverdig medlem av samfunnet, og det var visse krav
knyttet til denne statusen. Gjennom lesning av presters egne nedtegnelser i kirkebøker fra 1700- og 1800-tallet viser Dahl at disse kravene ikke sto mer fast enn
at de lot seg lempe på.
I artikkelen «Nødvendig, ikke ønskelig. Utviklingen av ungdomsarbeidet i
Lyngen-læstadianismen» tar Bengt-Ove Andreassen for seg hvordan læstadianismen i Lyngen har forholdt seg til ungdomsarbeid. Artikkelen viser at
ungdomsarbeid er et nokså nytt fenomen som læstadianerne har hatt et ambivalent forhold til. Med utgangspunkt i skriftlige kilder analyserer Andreassen
hvordan forståelsen av ungdomsarbeidet har utviklet seg over tid, og hvordan
det i dag har fått en selvfølgelig plass i menigheten.
Samfunnsmessige endringer ligger også til grunn for Mona Helen Farstads
artikkel «Fra Sami Yusuf til Harris J: Om islamske verdier og tematisering
av muslimsk identitet gjennom halal-pop». Her ser hun nærmere på islamsk
popmusikk og de forhandlingene og fortolkningene som gjøres, ikke bare av musikerne, produsentene og plateselskapet, men også blant ungdommene som utgjør
målgruppen for denne musikken. Artikkelen viser at den religiøse pop-musikken på den ene siden passer inn i vestlig populærkultur, samtidig som tydelige
markører får frem at dette likevel er noe særegent og islamsk.
Musikk og identitetskonstruksjoner er på samme måte et sentralt tema i
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Trine Ankers artikkel «Med himmelen som tak: Ungdom, religion og fandom».
Hun tar for seg den selverklærte fansen til den kanadiske artisten Justin Bieber,
de såkalte «beliebers» og utforsker forholdet mellom religiøsitet, ungdom og
fandom. Artikkelen viser at fandom utfordrer skillene og grensedragningene
mellom hva religion og ikke-religion er, og dermed også utfordrer ideen om at
en slik avgrensning i det hele tatt er mulig.
De to praksisartiklene som er med i dette temanummeret gir også innspill og
eksempler på hvordan elevenes umiddelbare kontekst kan by på et rikt materiale for undervisningen i Religion og etikk på videregående skole. Lina Engelstad
Snoek viser hvordan elever kan bruke feltarbeid i sitt eget nærmiljø som fruktbar
metode for å få kunnskap om religiøst mangfold. Ved hjelp av sitater fra elevenes refleksjonslogger får vi innsikt i hvordan denne formen for prosjektarbeid
både er motiverende og legger til rette for helt nye former for læring, både når
det gjelder fagkunnskap og holdninger.
Christian Lomsdalen tar tak i et mediefenomen som har vist seg å by på en
rekke ressurser for Religion og etikk-lærere. Serien SKAM er allerede kjent for å
ta opp aktuelle og krevende temaer som mange ungdommer relaterer seg til, og
dette gjør at den kan være alt fra konkretiserende referanse til at utvalgte scener
kan danne utgangspunkt for undervisningen. Etter at Lomsdalen skrev sin artikkel er det blitt klart at den fjerde, og annonsert aller siste sesongen av SKAM, vil
komme til å tematisere norsk ungdomskultur, ungdom og religion på måter som
garantert ikke gjør den mindre aktuell for Religion og etikkfaget.
I nyere tid har fokus på radikalisering og ekstremisme blant religiøs ungdom
vært et brennbart tema, og Audun Toft anmelder Viggo Vestels siste bok I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge (2016).
Felles for alle artiklene i dette temanummeret er altså at de går tett på ungdommer, både enkeltindivider og de ulike gruppene de identifiserer seg med. I
tillegg undersøker artikkelforfatterne med ulike innfallsvinkler hvordan ulike
aktører finner handlingsrom i spennet mellom tradisjon og endring, og hvordan
religion, religiøsitet, mening og identitet forhandles i dette spennet.
Som redaktører vil vi gjerne takke alle som har bidratt i dette temanummeret. Først og fremst vil vi takke artikkelforfatterne som med iver og entusiasme
har skrevet frem sine forskningsbidrag. Vi vil også takke Institutt for arkeologi,
historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen som bidro med
økonomisk støtte til et seminar vi arrangerte om religion og ungdom i desember
2015, der flere av artikkelforfatterne deltok. De mange anonyme fagfellene som
har lest og kommet med grundige tilbakemeldinger har også vært uvurderlige i
prosessen. De skal få lov til å forbli anonyme, men de vet selv hvem de er, og vi
er veldig takknemlige for deres grundige og konstruktive bidrag til dette nummeret. Takk også til Prismets redaktør Gunnfrid Ljones Øierud, som tok sjansen
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på prosjektet, for hennes entusiastiske støtte og stødige redaksjon. Det har vært
en fryd å jobbe med dere alle sammen!
For enkelte er tittelen på dette nummeret av Prismet, «OMG!», selvforklarende. For andre sier forkortelsen lite eller ingenting. OMG! (Oh My God) brukes
i sag som slang eller sms-uttrykk bland ungdom, og betyr «overrasket». Som
redaktører håper vi også at du som leser vil la deg overraske litt underveis. YOLO.
Marie von der Lippe og Sissel Undheim
Gjesteredaktører
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Prismet

forskning

Halal-dating som
ungdomskultur
Forhandlinger om ekteskaps- og samlivspraksiser blant norsk
ungdom med muslimsk bakgrunn
Av Mar i a n n n e Bøe
Ekteskapet er et sentralt diskusjonstema innenfor islam, og blir også diskutert blant
norske ungdommer med muslimsk bakgrunn. Enkelte velger å inngå utenomrettslige
religiøse ekteskap for å kunne være sammen på en «halal måte», mens andre er
i kjæresteforhold hvor de selv bestemmer klare grenser for hva som er tillatt og ikke.
Denne artikkelen bygger på intervjuer og samtaler med et utvalg ungdom med muslimsk
bakgrunn bosatt i Bergens- og Stavangerområdet, og gir innblikk i hvordan disse ungdommene forhandler om religiøs identitet, intimitet og seksualitet som del av en norsk
ungdomskultur.
Nøkkelord: Norsk ungdomskultur, islam, utenomrettslige religiøse ekteskap, halaldating, religiøs identitet, intimitet, seksualitet
Marianne Bøe, f. 1977, postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
(AHKR), Universitetet i Bergen. pb. 7800, 5020 Bergen.
E-post: marianne.boe@uib.no

Innledning
Ekteskapet har en fremtredende plass i islam, og er en anbefalt samlivsform
for muslimer. Spørsmålet om hva slags samlivsformer som er religiøst akseptert, er likevel omstridt. En utbredt oppfatning er at det ikke er tillatt for menn
og kvinner som ikke er gift med hverandre, å omgås alene. Dette er et tema
som opptar mange av de norske ungdommene med muslimsk bakgrunn som jeg
har intervjuet som del av mitt postdoktorprosjekt. Intervjumaterialet som denne
artikkelen bygger på, er innsamlet som del av et større forskningsprosjekt om
ekteskapspraksiser blant personer med muslimsk bakgrunn bosatt i Bergensog Stavangerområdet. I denne artikkelen vil jeg presentere resultater fra noen
av dybdeintervjuene jeg har gjennomført med deltakere som er i begynnelsen av
tjueårene.1 Jeg vil se nærmere på hvordan disse ungdommene forholder seg til
1 I prosjektet ser jeg nærmere på hvordan personer med muslimsk bakgrunn forholder seg til ulike ekteskapspraksiser, som for eksempel den muslimske medgift (mahr). Studien inkluderer 28 deltakere i alderen 19-56 år.
I denne artikkelen er det særlig intervjuer og samtaler med deltakerne i begynnelsen av tjueårene om hva slags
samlivsformer som er religiøst akseptert og ikke, samt forhandlinger knyttet til intimitet og seksualitet som blir
vektlagt.
Prismet – IKO-Forlaget 2017
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muslimske ekteskapspraksiser, og hva slags forhandlinger de gjør i forhold til
egne samlivsvalg. Utvalget består av elleve ungdommer i begynnelsen av tjueårene, og det er særlig historiene til seks personer som vil bli presentert i denne
artikkelen. Samtlige av disse har muslimsk bakgrunn; det vil si at de enten er
født muslimer eller selv har valgt å bli muslimer. Ungdommene har bakgrunn
fra land i Midtøstenregionen (som Pakistan, Iran og Irak), men også Norge.
Samtlige er enten født i Norge eller har kommet til Norge rundt seksårsalderen.
Sentrale spørsmål i artikkelen er hva slags normer ungdommene forholder seg
til når det gjelder ekteskaps- og samlivspraksiser, og på hvilke måter deres samlivsvalg henger sammen med hvordan de utformer og praktiserer egen religiøs
identitet, intimitet og seksualitet som del av en norsk ungdomskultur.

Behov

for mer kunnskap

I løpet av de siste årene har økt oppmerksomhet blitt rettet mot hva slags
samlivs- og ekteskapsvalg unge med muslimsk bakgrunn i Norge står overfor.
En viktig årsak til dette er at det har vært en økt bevissthet om at tvangsekteskap i særlig grad angår denne gruppen, noe som har medført iverksetting av en
rekke politiske og forebyggende tiltak (Bredal 2005, Eggebø 2010).2 I en rapport
for 2015 anslår Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at det i 2015 ble
gjennomført seks tvangsekteskap som involverte ungdom bosatt i Norge (IMDi
2015). Tvangsekteskap rammer med andre ord kun noen få, og fortsatt vet vi
lite om hva slags samlivs- og ekteskapsvalg som er vanlig blant norsk ungdom
med muslimsk bakgrunn. Det er derfor behov for mer kunnskap om dette temaet
– kunnskap som ikke nødvendigvis tar utgangspunkt i politiske innvandringsog integreringstiltak,3 men som heller tar hensyn til de unges egne forståelser,
praksiser og forhandlingsstrategier som er del av en flerreligiøs norsk virkelighet. I løpet av de siste ti årene har det kommet en del hovedfags-, master-, og
phd-studier som bidrar til å nyansere hva slags syn unge med minoritetsbakgrunn har på kjønn, seksualitet og religion i Norge (se for eksempel Prieur 2004,
Jacobsen 2006 og 2011, Fangen 2008, Thun 2004, Rosten 2015, Aarset 2015).4
Denne artikkelen skrives med tanke på å tilføye ytterligere kunnskap til dette
forskningsfeltet.

2 Eksempler på dette er tiltak iverksatt i forbindelse med «Handlingsplan mot tvangsekteskap» i 2008 (20082011).
3 Dette har ikke vært spesielt for Norge. Innvandringsregulerende tiltak har preget dette feltet også i Danmark
og Sverige (Schmidt 2011). Diskusjoner knyttet til hva slags ekteskapspraksiser som er akseptable og ikke, har,
ifølge Schmidt, resultert i en spesifikk konstruksjon av danskhet, av hva den nordiske velferdsstat skal innebære,
og for hva slags borgere som anses som naturlige og legitime (Op.cit.: 258).
4 Disse og andre tilsvarende studier tar i all hovedsak utgangspunkt i ungdomsmiljøer i Oslo-området, som
gjerne fremstår som etablerte og velorganiserte. Intervjumaterialet som denne artikkelen bygger på, er hentet
fra Vestlandet, som fortsatt kan regnes som et utkantstrøk for flere religiøse minoritetsgrupper.
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Samlivsformer

i endring

I 2016 lanserte SSB en ny rapport med demografisk tallmateriale relatert til barn
og unge voksne med innvandrerbakgrunn i Norge (Dzamarija 2016). Rapporten
viser interessante tendenser i forhold til denne gruppens ekteskaps- og samlivspraksiser. Generelt sett beskriver rapporten at gifteandelen for innvandrere i
aldersgruppen 17–24 år er betraktelig høyere enn i resten av befolkningen.5 Blant
unge innvandrere som har kommet til Norge før fylte seks år, og norskfødte med
innvandrerforeldre, synker imidlertid gifteandelene til omtrent samme nivå som
resten av befolkningen (Op.cit.: 33). Det finnes altså tegn til at tilsvarende endringer i samlivsformer som viser seg i den allmenne befolkningen, også er i ferd
med å bli utbredt blant ungdom med minoritetsbakgrunn.
Likevel finnes det noen grunnleggende utfordringer ved å kun basere seg på
statistikk i denne type undersøkelser. I rapporten påpekes det at det foreløpig
finnes et begrenset datagrunnlag å bygge på for denne gruppen av befolkningen. Det er et relativt lite antall norskfødte med innvandrerforeldre som til nå har
kommet i en alder hvor ekteskap kan være aktuelt, og per første januar 2015 var
nesten åtte av ti under myndighetsalder. Tallmaterialet som gjelder unge innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, er derfor for lite til å si noe
konkret om hvor utbredt ekteskap og samboerskap faktisk er i denne gruppen
(Op.cit.: 34). En annen utfordring er at mange ungdom i denne gruppen inngår
i samlivsformer som ikke blir offisielt registrert. Resultater fra denne studien
og tilsvarende andre undersøkelser gjennomført de siste årene (for eksempel
Emblem 2009, Bøe 2012, Bredal og Wærstad 2014), viser at utenomrettslige
religiøse ekteskap er utbredt blant ungdom med muslimsk bakgrunn. Dette
er ekteskap som faller utenfor den offisielle statistikken, og som det foreløpig finnes begrenset kunnskap om. På bakgrunn av ungdommenes historier vil
denne artikkelen bidra til å nyansere bildet av muslimske ekteskapspraksiser, og
tilføre etterspurt kunnskap om hvordan en ny generasjon av personer med muslimsk bakgrunn forholder seg til ekteskapet og ulike samlivsformer.

Betydningen

a v mi n o r i t e t s b a k g r u n n

Et avgjørende element for ungdommenes samlivsvalg er knyttet til hvordan de
forholder seg til sin egen minoritetsbakgrunn. Ungdommene selv fremhevet
til stadighet sin egen minoritetsbakgrunn som betydningsfull under intervjuene. Når de skulle forklare hva som var avgjørende for hvordan de ville gifte
seg, refererte samtlige til hva som var vanlig i deres bakgrunnsland; enten deres
eget, foreldrene sitt eller eventuelt øvrig families opphavsland. Et interessant
moment i denne forbindelse var at ungdom med norsk bakgrunn som selv har
5 Det er unge innvandrere fra Tyrkia, samt unge pakistanske og syriske innvandrere – og da spesielt kvinner –
som representerer høyest gifteandel (Dzamarija 2016: 34).
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valgt å bli muslimer, gjerne fokuserte på bakgrunnslandet til enten sin ektefelle
eller venner som referansepunkt for hva de anså som betydningsfullt og legitimt
for sin egen ekteskapspraksis. Samtlige av ungdommene er utvilsomt norske i
betydning statsborgerskap og tilhørighet til det norske samfunn, men de refererer altså likefullt til land som Pakistan, Irak og Iran som utgangspunkt for sine
ekteskapssyn og praksiser. Ungdommenes minoritetsbakgrunn fungerer med
andre ord som referanseramme for deres ekteskaps- og samlivssyn, men dette
gjøres likevel på svært ulike måter.
For ekteparet Arif og Noor utgjør islam en felles plattform i deres ekteskap.
De er begge tidlig i tjueårene, bosatt på et tettsted på Vestlandet og har vært gift
i et par år. Arif er født og oppvokst i Norge, men har foreldre som kom til Norge
på slutten av 70-tallet fra Pakistan. Noor kom til Norge da hun var syv år, som
asylsøker fra et arabisk land. De forteller at de har svært ulik familiebakgrunn.
Mens Arif er vokst opp i en veldig norsk familie som har spist fiskepinner til
middag og tilbrakt vinteren med å gå på ski, har Noors familie holdt fast på egen
kulturbakgrunn, og hjemme har de kun fått lov til å snakke arabisk. Men ettersom de begge har vokst opp på et lite sted med begrenset innvandring, har de i
oppveksten kun hatt «norske venner», som de sier det selv. Noor forteller at det
var først da hun begynte å studere, at hun møtte andre med muslimsk bakgrunn,
og det tok ikke lang tid før hun var aktiv i en muslimsk studentorganisasjon ved
studiestedet. Det var også her Arif og Noor møttes. Selv om de har vokst opp med
ulik bakgrunnskultur hjemme, forteller Noor at islam fungerer som en rettesnor
i deres liv og ekteskap. Hun sier:
Jeg føler at vi kan gå til Koranen, eller se til hvordan Profeten hadde det. Det er for meg
selve håndboken for hvordan jeg vil leve. Du har litt det i det samfunnet vi lever – at
folk vet ikke hvilke verdier de har, og ikke hva de følger eller hvordan de står i forhold til
hverandre. Men vi har islam som gir oss retningslinjer. Og hvis vi forstår islam riktig, så
skal vi kunne vite hvor vi står i forhold til hverandre (Intervju, november 2015).

Arif følger opp og sier: «At vi deler samme tro, det er det største – rett og slett.
Det er større enn alt annet» (Intervju, november 2015).
Noor og Arif har ingen felles bakgrunnskultur å basere seg på, men bruker
sin religion som utgangspunkt for å definere en felles minoritetsbakgrunn, og
islam blir derfor svært betydningsfull i måten de forstår og praktiserer sitt ekteskap på.
På tilsvarende måte understreker Zeynab at det var viktig at hennes mann
hadde samme religion og minoritetsbakgrunn som henne, da hun skulle gifte
seg. Zeynab kom til Norge som flyktning da hun var seks år gammel. Hun har
bakgrunn fra Irak, og er sjia-muslim. I dag er hun 26 år, gift og har tre barn.
Zeynab forteller: «(…) Jeg føler meg som norsk. Jeg liker godt å ta vare på min
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kultur, men samtidig så liker jeg å leve i tråd med norsk kultur også. Så jeg
bruker begge kulturene, i barnas og mitt liv» (Intervju, desember 2015).
Zeynab giftet seg da hun var 19 år gammel. Ektemannen er en del år eldre enn
henne, og kom til Norge som asylsøker. Zeynab og ektemannen giftet seg kort
tid etter at de møtte hverandre. Det var en felles bekjent som ville at de to skulle
møtes. Til å begynne med var Zeynab skeptisk til idéen, men etter at både hun og
hennes foreldre hadde snakket med mannen, var Zeynab sikker.
Zeynab: Jeg syns egentlig det var litt rart å bli kjent med min mann på den måten. Egentlig hadde det vært bedre å bli kjent kanskje tre til fire år før vi skulle gifte oss for eksempel. Så for meg var det egentlig veldig kort. Men det er fordi jeg var klar, jeg følte mentalt
at jeg visste hva jeg gjorde.
Marianne: Syns dine foreldre også det var greit? Var det sånn at de møtte han først og
godkjente ham på en måte?
Zeynab: Ikke akkurat godkjente, for det er jo ikke de som bestemmer. Det er jo mitt valg.
Men jeg ville gjerne at mine foreldre skulle bli kjent med ham først, før ting skulle skje.
Da var han en del hjemme hos oss, så ringte de mange i Irak i byen han kom fra for å
være sikker på at datteren deres ikke giftet seg med en luring.
Marianne: For å høre om noen kjente til ham?
Zeynab: Ja, og de sa positive ting om han, så det gjorde ting ekstra trygt kan du si.
Marianne: Var det viktig for deg at det var en som hadde bakgrunn fra Irak?
Zeynab: Ja, jeg tenkte at hvis jeg skal gifte meg så må det være med en med lignende
kultur som min kan du si. Helst iraker. For det er vanskelig å gifte seg med en nordmann.
Du vet det vil alltid være stor kulturforskjell. Man kan like hverandre og prate sammen,
men til slutt når man går dypere inn i det kan det bli konflikter. Jeg har sett det via mine
venninner som har giftet seg med nordmenn. Det er ikke alle som har klart å holde
sammen (Intervju, desember 2015).

Zeynab forteller videre at det var viktig for henne at ektemannen også var sjiamuslim. Hun sier at blandingsekteskap mellom en sunni- og en sjia-muslim kan
gå bra, men for hennes egen del var det avgjørende at hun og ektemannen hadde
samme bakgrunn også på dette området.
Det å ha samme bakgrunn eller religion blir imidlertid ikke alltid trukket
fram som avgjørende for hvem ungdommene ønsker å leve sammen med.
Likevel utgjør bakgrunnskultur et sentralt element i deres identitetskonstruksjon. Mahla, for eksempel, forteller om hvordan hun har gått aktivt inn for å ta
avstand fra sin minoritetsbakgrunn, og til og med byttet religion. Mahla kom
fra Iran til Norge sammen med sin familie da hun var syv år, og har siden den
gang aldri vært tilbake i Iran. Hun er vokst opp på et lite sted i Nord-Norge.
Hun har aldri hatt iranske venner, ikke deltatt i iranske sammenkomster, bortsett fra de som har funnet sted hjemme hos hennes familie. Mahla er nå 23 år,
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og har vært gift med en mann med norsk bakgrunn i ett år. Mahla sitt syn på
ekteskapet innebærer et brudd med det hun anser å være en del av sin minoritetsbakgrunn. Mahla beskriver sin ektemann og seg selv som «veldig kristne»,
og hun understreker at «det typisk iranske» er noe hun har tatt avstand fra.
For Mahla innebærer det iranske en overdreven og overfladisk høflighetskultur, samt et kjønnsforhold som hun ikke kan identifisere seg med. Hun forteller
videre at selv om hennes iranske bakgrunn betyr mye for henne, har det alltid
vært en avstand. Hun sier:
[...] Mye har jeg tatt avstand fra. For jeg har sett mine foreldre, og bestemt meg for at
sånn vil ikke jeg ha det! Spesielt når jeg ser på min mor så tenker jeg at det vil ikke jeg
ha i et ekteskap! [...] Jeg syns fortsatt det er feil at en dame skal bli behandlet på den
måten av mannen sin … Så veldig mye har kommet naturlig [ettersom jeg har vokst opp i
Norge], men veldig mye tar jeg i dag avstand fra for jeg har funnet ut hva som betyr noe
for meg, og hva som betyr noe for vårt ekteskap og hvordan vi ønsker å ha det, ikke sant?
(Intervju, desember 2015).

Eksemplene fra Mahla, Zeynab, Arif og Noors samliv illustrerer hvordan ungdom
med muslimsk bakgrunn anvender sin minoritetsbakgrunn på ulike måter når de
foretar sine samlivsvalg. Selv om måten de lever sammen i hverdagen trolig ikke
er så veldig forskjellig, så fremmer de svært ulike forståelser av hva deres samliv
bygger på. Arif og Noor presenterer sitt ekteskap i tråd med sin bakgrunn som
muslimer. Zeynab forteller at det var viktig for henne at hennes ektemann hadde
samme irakiske og sjia-muslimske bakgrunn som henne, mens Mahla gjentatte
ganger understreker hvorfor det er viktig at hennes ekteskap bryter med det
som er «typisk iransk». Deres minoritetsbakgrunn – enten det å bekrefte eller
ta avstand fra egen religiøs identitet eller bakgrunnskultur – står med andre ord
sentralt i referanserammene ungdommene utformer i forhold til valg av ekteskaps- og samlivspraksiser.

Ha l a l - d ating
Ungdommene i denne studien forteller at mange med muslimsk bakgrunn har
kjæresteforhold som de holder hemmelige for sine familier og andre. Samtidig er
det også utbredt at mange gifter seg ved å inngå utenomrettslige religiøse ekteskap
allerede i 19–20-årsalderen for å kunne være sammen på en religiøst akseptert
måte. Dette er betraktelig tidligere enn ekteskapsalderen for ungdom i den øvrige
befolkningen, 6 men sammenfaller omtrent med alderen da andre norske ungdommer inngår i sitt første lengre kjæresteforhold og debuterer seksuelt.7
6 Tall fra SSB viser at gjennomsnittsalder for førstegangsgifte i den allmenne befolkningen er på i underkant av
32 år for kvinner og i overkant av 34 år for menn (SSB 2015a).
7 En undersøkelse av ungdoms seksualadferd fra 2002 viser at den seksuelle debutalderen er 16,7 år for jenter og
18 år for gutter (Pedersen og Samuelsen 2003).
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Ungdommene forteller at de kjenner til at noen inngår ekteskap på oppfordring fra sine foreldre, men langt de fleste i denne studien sier de har giftet seg
av egen vilje og som et ønske om å leve i tråd med sin religion. De anser det som
viktig for å bli kjent og være kjærester på en religiøst akseptert måte.
Arif og Noors ekteskap er betegnende for den fremgangsmåten mange ungdommer velger. For dem utgjør ekteskapet og det å stifte en familie et religiøst
ideal, og fremstår som en sentral del av det å leve som gode muslimer. De beskriver at det å inngå ekteskap var den eneste måten de kunne være sammen på en
halal måte, det vil si en måte som er tillatt i henhold til islamsk lov (sjaria). Noor
og Arif beskriver det å inngå nikah (et muslimsk ekteskap) som en slags kjæresteperiode.
Arif: Dette er en prøvetid før man er gift. Det er da man skal ut på date og sånn, og se om
de er kompatible.
Marianne: Så det er en slags kjæresteperiode da?
Noor: Ja, vi bor ikke i lag, men vi kan være ute i lag. Det er en veldig sånn kjæresteperiode, som du ellers ikke ville hatt.
Arif: På en halal måte.
Noor: Ja, du kan gå på kino, og alle ser tilbake til den tiden. For da har du ingen forpliktelser, men du er en god del i lag og sånn. For oss er det en god måte å bli kjent med
hverandre på, og med familien til hverandre også (Intervju, november 2015).

Første gang Arif kom hjem til Noor, inngikk de nikah. Både Arifs og Noors fedre
var til stede som vitner. Først etter seks måneder ble deres nikah fullbyrdet ved
at de avholdt walima – en stor bryllupsfest etter pakistansk tradisjon. Walimabryllupet ble avholdt i en moské uten vigselsrett, men etter en tid giftet det unge
paret seg på ny i en moské med vigselsmyndighet slik at deres ekteskap også
skulle være gyldig i henhold til norsk lov.
Tiden hvor paret kun var gift via nikah, beskriver de som en religiøst legitimert kjæresteperiode. Selv om nikah-ekteskapet fremstår som religiøst og
sosialt viktig for Arif og Noor, har det ingen juridisk betydning i Norge. I likhet
med Arif og Noor velger likevel mange ungdommer å inngå en muslimsk ekteskapskontrakt (aqd nikah) hjemme, med foreldre eller andre nære slektninger
som vitner. På dette tidspunktet registreres ekteskapet vanligvis ikke, og det
anses ikke som nødvendig å utføre vigselen i en moské eller å kontakte en imam
for å forestå hendelsen.8 Enhver redelig person kan utføre vigselen i nærvær av
to vitner. I motsetning til det kristne ekteskapet som regnes som et sakrament,
er ekteskapet i islam en sivilrettslig avtale mellom to parter og kan derfor inngås
8 De fleste utenomrettslige religiøse ekteskap ser ut til å inngås utenfor muslimske trossamfunn, og en utbredt
holdning er at trossamfunn ikke ønsker å ha befatning med denne type vielser (Bredal og Wærstad 2014: 103).
Dette gjelder i særlig grad moskéer som har vigselsmyndighet og som er opptatt av at alle ekteskapsinngåelser
skal registreres og dokumenteres.
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uten videre religiøs legitimering. Selve ekteskapskontrakten inneholder vanligvis betingelser som skal gjelde for ekteskapet, samt avtale om medgift (mahr).
Kontrakten signeres som regel av både bruden og brudgommen, og deres verger
(wali). Etter at ekteskapskontrakten er signert, regnes partene som gift i islam.
Dersom de skulle ønske å bryte ut av nikah-ekteskapet, kan de skilles i henhold
til islamsk lov. Det finnes ulike former for skilsmisse i islamsk lov,9 men generelt sett vil en religiøs ekteskapsoppløsning være mindre tidkrevende enn det å
oppløse et ekteskap inngått i henhold til norsk lov.10
Måten Arif og Noor snakker om nikah på, understreker hvor viktig det er for
dem å inngå et muslimsk ekteskap. Ekteskapet i islam anses ikke som en plikt,
men som en såkalt anbefalt handling i islamsk lov (mandub) som belønnes i dette
og det neste liv dersom den utføres. Selv om utenomrettslige religiøse ekteskap
ikke har noen rettslig relevans i henhold til norsk lov, spiller det å inngå nikah
derfor en avgjørende rolle for dem som muslimer. Pia Karlsen Minganti har funnet
tilsvarende motivasjon for å inngå muslimsk ekteskap i sin studie av ungdom i
Sverige og Italia. Ungdommene i Mingantis studie omtaler ekteskapet som en
«beneficial duty», og en garantert måte å øke fromheten på (Minganti 2016: 45).
Zeynab forholder seg til nikah på en tilsvarende måte som Arif og Noor, og
forklarer hvordan det var da hun skulle gifte seg. De hadde kun kjent hverandre
et par måneder før de ble gift, men Zeynab understreker at det var viktig at det
ikke gikk for lang tid før de ble gift på muslimsk vis. Hun omtaler nikah-ekteskapet som en forlovelse:
[Etter at vi] ble bedre kjent med hverandre, så snakket vi om at vi ville gifte oss og sånne
ting. Også ble vi forlovet, på muslimsk måte. Det var liksom halal, slik at vi kunne gå ut
sammen, være med hverandre som mann og kone. Ja. Så bestemte vi en dato for å gifte
oss [...]. Så hadde vi en fin fest her i kultursenteret. Og en stund etterpå giftet vi oss på
Tinghuset (Intervju, desember 2015).

For Inger var det å inngå et religiøst ekteskap i utgangspunktet ikke noe hun var
opptatt av. Inger har norsk bakgrunn og ble muslim da hun var 19 år. Kort tid etter
giftet hun seg med en mann fra et land i Nord-Afrika. Ekteskapskontrakten ble
signert hjemme hos hennes far. De fikk barn sammen, men ekteskapet ble aldri
registrert formelt sett. Inger forteller at som ny muslim var det ikke viktig for henne
å gifte seg. Det var først da hun møtte mannen sin at dette ble aktualisert. Han var
tydelig på at de ikke kunne ha intimkontakt uten å være gift. Inger forteller:
Nei, for min del var det [ekteskapet] en fryktelig langsiktig plan for å kanskje bli gift en dag.
9 Innenfor islamsk lov skilles det i hovedsak mellom fire typer skilsmisse: 1) skilsmisse som initieres av ektemannen (talaq); 2) skilsmisse som initieres av konen (khul‘); 3) at ekteskapet oppløses av en dommer (tatliq); 4) at
ekteskapet annulleres (tafriq/faskh).
10 I henhold til norsk lov må et par som vil skilles, gjennomgå en separasjonstid på ett års varighet før skilsmissen
trer i kraft juridisk sett.
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Det var ‘miles ahead’. Det var ikke noe jeg var opptatt av i det hele tatt. [...] Men så dumpet
den her fyren ned i fanget mitt. Også ble vi gift. Ja vel liksom. For han var veldig klar på at
det var ‘no ding ding without a wedding ring’. Det var han veldig klar på. Her skjedde det
ingenting uten at vi var gift. Ingen fysisk kontakt, alt var utelukket (intervju, mai 2015).

I likhet med Arif, Noor, Zeynab og Inger forklarer ungdommene i denne studien
at de ser på det religiøse ekteskapet som en slags kjæresteperiode hvor de kan
gå på kino, holde hender offentlig eller å ha sex uten å bli møtt med anklager
om å bryte religiøse retningslinjer for hvem og hvordan de kan omgås. De fleste
velger imidlertid å bo hver for seg i denne perioden, og havner derfor utenfor
både den offisielle ekteskaps- og samboerstatistikken. Først etter at de har blitt
bedre kjent med hverandre og testet hvordan det er å være sammen, tar de fleste
neste steg som enten er å gifte seg i en moské med statlig vigselsmyndighet eller
å inngå borgerlig vigsel på Tinghuset. Det fremstår med andre ord som viktig at
den religiøse ekteskapskontrakten er på plass før de kan være kjærester og bli
bedre kjent med hverandre, men når de først har bestemt seg for å leve sammen
som ektefeller, velger de fleste å inngå ekteskap med statlig gyldighet i tillegg.
Enkelte ungdommer finner også en stor grad av fleksibilitet i forhold til hva
slags ekteskaps- og samlivsformer som kan knyttes til islam. Zeynab trekker
fram muta-ekteskap som en mulighet for at en gutt og jente kan være sammen
på en halal måte uten å være formelt gift. Muta-ekteskap (eller sighe som det også
kalles i Iran) er et tidsavgrenset ekteskap som praktiseres innenfor den sjiamuslimske Jafari-lovskolen i Iran. Muta-ekteskap er ansett for å være forbudt
innenfor dominerende sunni-lovskoler. Det finnes likevel tilfeller hvor unge
muslimer – både sunni og sjia – inngår det de kaller muta-ekteskap. Dette anses
som en form for prøveekteskap som enkelte ungdom praktiserer for å kunne
inngå i kjærlighetsforhold med en viss grad av religiøs aksept utenfor det ordinære ekteskapet (Bøe 2012; Emblem 2009). Zeynab forteller at denne ordningen
kan være aktuell også for norske ungdommer i en periode før man bestemmer
om man vil gifte seg permanent, eller eventuelt hvis man har vært gift før og vil
gifte seg med noen for kun en kortere periode (Intervju, desember 2015).

E k te s k a p s – v e r s u s k jæ rl ig hetsn o r m en
Fremgangsmåtene som ungdommene benytter, avslører hva slags normer de
forholder seg til når de forhandler fram og legitimerer sine samlivsvalg. I sin
studie av hvordan norsk-somaliske jenter forholder seg til samliv, intimitet og
seksualitet skiller Cecilie Thun mellom såkalt ekteskapsnorm og kjærlighetsnorm
(Thun 2004). Ekteskapsnormen innebærer at ekteskapet er eneste måten de kan
være kjærester på som ikke bryter med religiøse eller kulturelle normer. Dette
er en forståelse som står sentralt for flere i denne studien også, og Arif, Noor,
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Zeynab og Inger følger det som Thun omtaler som ekteskapsnormen når de velger
å inngå utenomrettslige halal-ekteskap. Ungdommene understreker at det å
inngå et muslimsk ekteskap er eneste måte de kan være sammen på som er i
tråd med deres religion. Selv om det finnes eksempler på at ungdom blir oppfordret og i enkelte tilfeller tvunget til å inngå nikah i ung alder, gir ungdommene i
denne studien inntrykk av at dette er noe de har valgt selv. For mange henger det
å inngå nikah i tidlig alder sammen med et ønske om å leve som en god muslim.
Å inngå et muslimsk ekteskap fremstår som et ideal for hvordan man kan leve i
tråd med sin religion. Arif, for eksempel, ser på ekteskapet som avgjørende for å
leve som en god muslim. Han sier:
[...] [D]et religiøse [aspektet] med det å gifte seg er at [du] fullfører 50 prosent av din tro.
Så det [at du gifter deg] samstemmer med den måten du ønsker å leve på. Og den måten
du ønsker å leve på hvor du hjelper hverandre å komme nærmere Gud på. For eksempel
pleier hun [Noor] alltid å hjelpe meg ved å si at nå er det bønnetid, og det hjelper jo meg.
Det blir litt mer en rutine. I forholdet mellom oss er det veldig sånn at vi er fra forskjellige
kulturer [...]. Men det som binder oss veldig godt sammen er religionen. [...] Og når det
er såpass inkluderende i alt vi gjør, så da er det veldig enkelt å leve sammen (Intervju,
november 2015).

Selv om ekteskapsnormen står sentralt for ungdom med muslimsk bakgrunn,
er det ikke den eneste normen ungdommene i denne studien forholder seg til.
Historien til Mahla viser at normer knyttet til samlivsvalg kan ha ulikt innhold
og fungere på ulike måter. Mahla flyttet sammen med sin kjæreste kort tid etter
at de møttes. De var samboere i omtrent ett år før de ble forlovet og giftet seg.
Mahlas foreldre aksepterte hennes valg om å bli samboer, men de fortalte det
ikke videre til familien i Iran. Mahla sier: «[...] Det hadde nok blitt skam over
det, så jeg tenkte at de ikke trengte å vite noen detaljer før man har slått seg til
ro og bestemt ting. De visste ikke noe før vi forlovet oss, men da fikk de vite det»
(Intervju, desember 2015).
Mahla valgte med andre ord å følge den såkalte kjærlighetsnormen. Ifølge
Thun er denne normen den mest utbredte i det norske samfunn, og innebærer at intime og seksuelle relasjoner mellom ugifte jenter og gutter aksepteres
så lenge det er kjærlighet inne i bildet og ungdommene er «modne» nok (Thun
2004). Mahla forteller at hun opplevde noe usikkerhet i forhold til eget valg om
å bli samboer, og ble svært lettet da kjæresten fridde til henne. Kort tid etter ble
de gift.

J o mf r u d o m som id eal
Usikkerheten Mahla opplever i forbindelse med sitt samboerskap, er knyttet til
et dilemma mange ungdom med muslimsk bakgrunn opplever når de vokser
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opp i Norge. De har vokst opp med at gutter og jenter omgås på skolen og at det
er en generell åpenhet knyttet til seksualitet og intimitet. Selv om dette er noe
ungdommene er vant til, representerer slike kjønnsblandede situasjoner gjerne
noe nytt i forhold til det de opplever hjemme, og for andre med samme kulturbakgrunn som ikke er oppvokst i Norge. Det å ha venner av motsatt kjønn,
inngå i kjæresteforhold, eller bo sammen uten å være gift er derfor noe som ikke
alltid blir akseptert hjemme. En gjennomgående bekymring for ungdommene i
denne studien er hvordan de skal forholde seg til forventninger knyttet til intimitet og seksuelle relasjoner. Grenseoppgangen for hva som er lov av berøring
og omgang med personer av det motsatte kjønn, er et omdiskutert tema blant
ungdommene jeg har intervjuet, og idealet om jomfrudom har vært tilbakevendende i våre samtaler. Lida sin historie er betegnende for utfordringer flere står
overfor.
Lida er 23 år, og kommer også fra en familie med iransk bakgrunn. Hun
beskriver seg selv og familien som sekulære, og forteller at religion ikke har spilt
noen rolle i hennes oppdragelse eller oppvekst. Lida er født i Iran, men oppvokst
i Norge. Hun har nylig flyttet hjemmefra, og er nå student i en by på Vestlandet
og aktiv i en studentorganisasjon på studiestedet. Hun forteller at hun har møtt
en gutt med norsk bakgrunn som hun har tilbrakt mye tid sammen med i det
siste. Dette er hennes første venn av motsatt kjønn. De har holdt hender og han
har kysset henne en gang. For Lida er dette en svært utfordrende, og en helt ny
situasjon. Hun sier hun aldri har hatt slike følelser før, og forteller at hun aldri
har blitt berørt «på den måten». Lida spør seg derfor om det er riktig å fortsatt
møte denne gutten. Er det slik at alle «norske gutter» forventer å ha sex før de
gifter seg? Hva vil han tro dersom hun har sex med ham? Hvor går grensen for
hva som regnes som sex? Dette er spørsmål Lida diskuterer med sine venninner.
Hovedgrunnen til Lidas bekymringer er at hun er redd for ikke å være jomfru
når hun en dag skal gifte seg. I tillegg forklarer Lida at foreldrene hennes vil ha
store problemer med å akseptere at hun er sammen med en gutt uten å være gift.
Hun spør seg også selv hva slags beskyttelse hun vil ha i et slikt forhold, og hva
slags konsekvenser det vil ha for henne dersom han går fra henne etter en stund.
Lida forklarer at hun deler sine foreldres bekymringer, og understreker at dette
ikke bare handler om religion. Hun sier: «Det er mer enn religion. Det handler
om hvordan vi forstår parforhold og det å leve sammen. I Iran er det ikke vanlig
å være sammen uten å være gift. Dette er noe nytt for oss» (Intervju, mai 2015).
Det er en utbredt forestilling at jenter med muslimsk bakgrunn skal være
jomfruer når de gifter seg. Ungdommene er riktignok ikke alltid enige i dette,
men forholder seg likevel til slike forventninger og prøver å finne måter de kan
tilpasse egne samliv til dette. Som Lida påpeker, handler ikke dette utelukkende
om religion, men vel så mye om kulturelle forestillinger knyttet til samlivsfor-
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mer og grenser for intimitet. Forventning om at jenter skal være jomfru når de
gifter seg, er likevel utbredt i mange religiøse minoritetsmiljøer. Tilsvarende
forventninger finnes for eksempel i en del kristne miljøer og blant ungdom med
kristen bakgrunn (Olsen 2004; Pedersen 2012). I Koranen finnes ikke oppfordringer til seksuell avholdenhet som tilsvarer det man finner i Bibelen. Likevel
omtales kyskhet som et ideal som bør følges, og seksualitet som noe som skal
kontrolleres innenfor ekteskapelige rammer. Det kanskje fremste eksempelet på
dette er at utenomekteskapelige seksuelle relasjoner innenfor islamsk rettsvitenskap (usul al-fiqh) omtales som zina. Zina gjelder både for utroskap, seksuelle
forhold som praktiseres utenfor ekteskapet, og før-ekteskapelig sex. Dersom
zina kan bevises, er det et lovbrudd som faller inn under såkalt hudud-straff
i islamsk lov, dvs. straffeutmåling som er guddommelig fastsatt og definert i
Koranen.
På denne bakgrunn anses seksuell avholdenhet som rettesnor for ugifte
kvinner og menn i islam. Slike normer har imidlertid en tendens til å gjelde
kvinner i større grad enn menn. Innenfor andre områder av islamsk lov er det
ikke uvanlig at en kvinnes seksuelle erfaringer knyttes an til hennes «verdi» i
ekteskapet. En kvinnes medgift (mahr) vil for eksempel synke i verdi hvis hun
har vært gift og har tidligere seksuell erfaring. På tilsvarende måte vil en ugift
kvinne uten tidligere seksuelle erfaringer kunne forvente å motta et høyere beløp
som mahr (Bøe 2015: 26).
Slike forestillinger er ikke bare nært knyttet opp til kultur, men er i høy grad
også kjønnsbaserte. Nira Yuval-Davis hevder at kvinner bærer «the burden
of representation» ikke bare på vegne av seg selv, men også på vegne av hele
sin gruppe (Yuval-Davis 1997). Gruppen – eller kollektivitet som Yuval-Davis
omtaler det som – defineres på bakgrunn av tilhørighet til samme etniske, religiøse eller kulturelle bakgrunn. Kvinners representasjonsbyrde innebærer at de
symboliserer en gruppes ære og identitet, og utsettes på samme tid for ulike
former for kontroll for å sikre at gruppens grenser for ærbarhet opprettholdes
(Yuval-Davis og Anthias 1989). Uavhengig av om idealet om jomfrudom kommer
fra religiøse eller kulturelle forestillinger, forteller flere av ungdommene i denne
studien at de møtes med forventninger om at de skal være jomfruer før de gifter
seg, og utsettes for ulike former for kontroll av deres seksualitet. For eksempel
regnes blod på lakenet etter første samleie som gift som bevis på at jenten faktisk
er jomfru.11 En konsekvens av dette er at noen jenter forsøker å få utført rekonstruksjon av jomfruhinnen, og det finnes egne tråder i enkelte nettforum for
jenter som deler svært oppfinnsomme tips om hvordan de kan fingere blodflekk
på lakenet etter første samleie som nygifte. Idéen om at en intakt jomfruhinne
kan fungere som et kyskhetsbevis, er en myte som har lite hold i virkeligheten,
11 Den siste tiden har det blitt rettet økt oppmerksomhet mot såkalt jomfrusjekk som jenter opplever i enkelte
minoritetsmiljøer i Norge (se for eksempel Zariat 2016).
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men dette ser imidlertid ikke ut til å påvirke situasjonen for jenter som utsettes
for denne type kontroller, nevneverdig. Lida er dermed langt ifra den eneste som
lever i den tro at hennes seksuelle erfaring kan sjekkes og måles.

R e l i g i ø s fo r d y p n i n g o g forh and ling
Ungdommene jeg har intervjuet i forbindelse med denne studien, vektlegger at
de tar sine egne samlivsvalg, og at deres beslutninger er resultat av langvarige og grundige vurderinger. Flere av dem som har inngått nikah, forteller at
de fordyper seg i religiøse kilder for å finne en måte å leve på som er religiøst akseptert, og de leter etter en fleksibilitet i islamsk lov som de kan anvende
i sine liv. Den religiøse fordypningen ungdommene foretar, er knyttet til forventninger de møter både i islam og i det norske samfunn, og blir i stor grad
gjennomført ved hjelp av internett.
Arif sier at han finner svar på mye av det han lurer på ved å lytte til Hamza
Yusufs nettpubliserte forelesninger.12 Yusuf er en islamsk lærd som er født og
oppvokst i USA, og beskrives av enkelte som en av de fremste autoritetene på
islam utenfor Midtøsten. Arif forteller at han er opptatt av Yusufs forelesninger
om tema som barneoppdragelse, forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet
eller hvordan man kan leve på best mulig måte i tråd med islam.
I likhet med mange andre benytter Arif seg av internett for å finne svar på
religiøse spørsmål. Dette har etter hvert blitt en fremgangsmåte som er blitt
svært utbredt blant muslimer (se for eksempel Abdel Fadil 2015; Sisler 2011;
Agrama 2010; Skovgaard-Petersen 2004). Arif er imidlertid opptatt av å understreke at han aldri tyr til enkle løsninger. Han sier:
Men det viktigste er å ikke drive med sjeikh-googling. Det viktigste er at du først spør
din nærmeste sjeikh, gjerne din lokale imam. For mye av problemet er at de som svarer
på internettsider, de er ikke herfra. Så når de gir en løsning på et problem så er det ofte
i henhold til den situasjonen de har i Pakistan, for eksempel. Og den trenger ikke være
riktig her for det er ikke samme samfunn. […] For Norge er ikke et muslimsk land, og da
er det lovpålagt ifølge islam å følge den loven som er i Norge. Og det innebærer at det
er et par ting som er forskjellige. At det er forskjellige tolkninger enn hvis du lever i et
islamsk land (Intervju, november 2015).

Sjeikh-google, som Arif refererer til, innebærer at man søker i nettbaserte søkemotorer som Google for å finne svar på religiøse spørsmål man lurer på. Google
fungerer dermed som en religiøs rettleder i spørsmål den troende har om islam.
Arif anser dette som en amatørmessig tilnærming til islam, og da spesielt til
islamsk rettsvitenskap. I stedet for å fordype seg i religiøse kilder, leter man etter
svar via søkemotorer på internett og aksepterer ukritisk hva som kommer opp i
12 Hamza Yusufs nettside: http://shaykhhamza.com/home/ - page-top.
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søkeresultatet. Arif påpeker imidlertid at det er viktig å basere seg på religiøse
autoriteter som befinner seg på samme sted og i samme situasjon som en selv.
På tilsvarende måte er Zeynab opptatt av å forholde seg til én islamsk lærd
som hun kan følge, og ikke «shoppe rundt» etter ulike løsninger. Zeynab sier
at hun og venninnene hennes gjerne legger inn sine spørsmål i spørsmål og
svar-seksjonen på Ayatollah Al-Sistanis nettside13 for å få en fatwa knyttet til
det spørsmålet de lurer på.14 Ayatollah Al-Sistani er en sjia-islamsk rettslærd
og autoritet som flere sjia-muslimer følger i religiøse spørsmål (marja al-taqlid). Zeynab og venninnene hennes har for eksempel spurt om de kan bruke
sminke når de skal utføre salah (muslimsk tidebønn), om det er greit å bruke
tights sammen med hijab, og om det var haram (forbudt) for henne som muslim
å ta tatovering.15 Zeynab er imidlertid ikke alltid fornøyd med svarene hun får
på denne nettsiden. For eksempel da hun spurte om det var haram for henne å
håndhilse på andre menn. Hun sier:
Zeynab: Ja, [det] å håndhilse på menn, det var ikke lov. Men så tenkte jeg at vi bor her [i
Norge], og når vi ikke gjør det [håndhilser] da ser de veldig rart på oss.
Marianne: Hvordan forholder du deg til det [håndhilsning] da?
Zeynab: Ja, når jeg faster sier jeg at jeg ikke håndhilser. Og det forstår de fleste veldig
godt. [For hvis jeg håndhilser under ramadan] da mister jeg fasten, og jeg har kanskje
fastet kjempelenge, ikke sant? Men det kommer an på personen jeg skal møte. Hvis han
ikke vil forstå at jeg ikke vil hilse, og tror at jeg er en ekstremist? Kanskje tenker han at
nå lever du i Norge i 2015, du burde ha kommet litt lenger… Så da blir det sånne tanker
jeg har i hodet mitt.
Marianne: Og da syns du det er enklere å håndhilse?
Zeynab: Ja, også stenger du ikke veien for videre kontakt.
Marianne: Jeg tror de fleste vil akseptere hvis du sier at du ikke vil håndhilse [...].
Zeynab: Ja, men da må jeg forklare, og det er ikke sikkert at de forstår heller. Det kan
høres bare dumt ut... Men jeg får prøve å snakke med de [folkene bak Sistani-nettsiden]
og høre om de har en bedre fatwa til oss (Intervju, januar 2015).

Framgangsmåten Zeynab bruker for å finne løsninger på hvordan hun kan leve i
tråd med islam, gir innblikk i noen av utfordringene ungdommene står overfor.
For det første illustrerer den at temaene ungdommen er opptatt av, i hovedsak
13 Den offisielle nettsiden til Ayatollah Al-Sistani: http://www.sistani.org/english/.
14 En fatwa er en juridisk uttalelse fra en islamsk rettslærd (mufti) som svarer på et spørsmål som stilles fra en
vanlig muslim, eller fra en dommer i en domstol (qadi). Som regel er en fatwa svar på spørsmål om hvordan man
kan leve rettmessig i forhold til islam. Det er ikke obligatorisk å følge den fatwa man får, men tanken er at enhver
muslim skal kunne be ulike lærde om svar og velge hvilken fatwa de ønsker å følge.
15 Innenfor islamsk lov finnes ulike kategorier av forpliktelser og krav som stilles til de troende, men også retningslinjer for bønn, mellommenneskelige forhold, moral og lignende. I denne forbindelse skilles det mellom
fem handlingskategorier: 1. handlinger som er obligatoriske (wajib); 2. handlinger som er anbefalte (mandub);
3. handlinger som er nøytrale (mubah); 4. handlinger som er frarådet (makruh); 5. handlinger som er forbudt
(haram).
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er relatert til hverdagslige spørsmål som hvordan de skal kle seg, oppføre seg, og
hva slags begrensninger som legges på hvem, og hvordan de kan omgås andre.
Dessuten viser Zeynabs spørsmål at ungdommene ikke alltid kjenner seg igjen
i svarene de tilbys på islam-nettsider. Selv om Al-Sistani regnes som en autoritet for sjia-muslimer, samsvarer ikke nødvendigvis hans løsninger med den
situasjonen ungdommen opplever som muslimer i en norsk hverdag. For det
tredje beskriver Zeynabs historie hvor vanskelig det kan være å orientere seg i
mangfoldet av svaralternativer som finnes for muslimer som leter etter svar på
internett.
Utfordringene de unge i denne studien opplever, tilsvarer det Pia Karlsson
Minganti har funnet i sin studie av ungdom med muslimsk bakgrunn i Sverige
og Italia (2016). På tilsvarende måte som Arif og Zeynab fortolker ungdommene
i Mingantis studie religiøse spørsmål i lys av egne erfaringer og hverdagsliv, og
deres ekteskaps- og samlivsvalg utgjør et kjerneområde i deres utforskning av
egen religion. Ungdommene leter etter en fleksibilitet i islam, og deres kontinuerlige forhandlinger om hvordan de kan utforme sine liv i tråd med sin religion,
resulterer i nye og tilpasningsdyktige løsninger.

Avslutning
Historiene til ungdommene som presenteres i denne artikkelen, viser noen av
utfordringene unge med muslimsk bakgrunn opplever i forhold til sine ekteskaps- og samlivsvalg. Ungdommene forholder seg til ulike normsett og
fremgangsmåter. For de som ønsker å leve i tråd med sin religion, står ekteskapsnormen sentralt, noe som resulterer i at de inngår utenomrettslige
religiøse ekteskap i ung alder for å kunne date og bli bedre kjent på en måte
som er religiøst akseptert. Kjærlighetsnormen er betydningsfull for andre, og
her er kjærlighet et premiss for hva slags intime og seksuelle forhold ungdommene vil inngå i. Ungdommene i denne studien anser imidlertid ekteskapet som
den optimale rammen for samliv, og parforholdet foretrekkes fremfor det å leve
som enslig. De understreker også at valgene de foretar, er deres egne, selv om
enkelte poengterer at deres foreldres meninger er av betydning. Ekteskaps- og
samlivsvalg omfatter imidlertid ikke bare hva slags type ekteskap eller samliv
ungdommen ønsker å inngå, men også valg av ektefelle og tidspunkt for inngåelse av ekteskapet. Ungdommenes fortellinger viser variasjoner også på dette
området. Det er heller ikke nødvendigvis de store temaene som tvangsekteskap
som opptar dem, men snarere hverdagslige tema og utfordringer som hvem de
kan omgås og på hvilke måter.
Når det gjelder betydningen av egen religiøs identitet og minoritetsbakgrunn,
fremviser ungdommene i denne artikkelen tre ulike fremgangsmåter. Den første
handler om å ta avstand fra og avvise egen religion og minoritetsbakgrunn, og
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er betegnende for måten Mahla forholder seg til eget samlivsvalg som samboer.
Den andre måten trekkes fram av Zeynab, og ekteparet Noor og Arif. For dem
står det å bekrefte og understreke egen religiøs tro og minoritetsbakgrunn sentralt i deres valg av ektefeller, men også at de velger å gifte seg såpass tidlig som
de gjør. Det tredje alternativet omhandler det å innrette og tilpasse seg til egen
minoritetsbakgrunn, og fremstår som relevant for valgene Inger og Lida foretar.
Både Inger og Lida forteller at de opplever at deres religiøse og kulturelle bakgrunn legger forutsetninger for hva slags valg de kan foreta. For Inger fører dette
til at hun inngår tidlig ekteskap for å kunne ha intimkontakt med sin kjæreste,
mens for Lida innebærer det usikkerhet i forhold til om hennes egne handlinger
er i tråd med idealer om jomfrudom og ærbarhet som hun finner i sin bakgrunnskultur.
Selv om ungdommene foretar egne valg som enkelte ganger bryter med
etablerte ekteskaps- og samlivspraksiser, markerer ekteskap og samliv grenseoppganger i forholdet mellom deres minoritetsbakgrunn og samfunnet for øvrig.
Grensen for hva som er akseptert og ikke når det gjelder intimitet og seksualitet, framstår som det sentrale smertepunktet i møtet mellom det norske samfunn
og ungdommenes minoritetsbakgrunn, og ungdommen foretar det Annick Prieur
beskriver som en balansegang mellom egen bakgrunn og forventninger i det
norske samfunn (2004). Ungdommenes bakgrunn utgjør dermed en betydningsfull bagasje i deres selvforståelser og i måten de organiserer sine samliv.
Halal-dating er ett utrykk for hvordan ungdommene kombinerer normer og forventninger de møter fra ulikt hold, og fremstår på dermed som en innlemmet del
av norsk ungdomskultur.
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Mestring og balanse
Trekk ved ung hindureligiøsitet
A v H i l d e gu n n V al en Kleive
Denne artikkelen handler om hvordan unge tamilhinduer på Nordvestlandet i Norge
oppfatter det guddommelige og hvordan hverdagslige erfaringer motiverer for religiøs
praksis. Deres religiøsitet blir drøftet i lys av hindutradisjoner samt vestlig samtidsreligiøsitet. Mestring og balanse synes å være viktige anliggender for ungdommene, og det
genererer en religiøsitet som gjenspeiler trekk fra flere tradisjoner. Analysen er basert
på feltnotater fra observasjoner, spørreskjemaresponser og intervjuer. Deltakerne i
undersøkelsen er mellom 16 og 25 år.
Nøkkelord: Hinduisme, tamil, ungdom, distrikts-Norge, gudsoppfatning, hverdagsreligion
Hildegunn Valen Kleive, f. 1971, PhD-stipendiat, Høgskulen i Volda,
Boks 500, 6101 Volda og Det teologiske menighetsfakultetet. E-post: hvk@hivolda.no

Introduksjon
Det er en opplevelse jeg aldri i mitt liv kommer til å glemme. Denne opplevelsen åpnet
øynene mine for min egen religion som jeg hadde vært blind for i så mange år.
Rani (kvinne, 19–21) 1
Religiøsitet blant unge tamilhinduer på Nordvestlandet er temaet i denne artikkelen. To unge kvinners fortellinger om livsforvandlende og ekstraordinære
religiøse opplevelser introduserer drøftinger av gudsforståelser, hvilke erfaringer i hverdagslivet som motiverer for religiøs praksis, og hvordan ungdommene
selv aktivt utformer sin religiøsitet. Hvor ungdommene henter religiøse ressurser fra, og hvordan disse anvendes, er sentralt i artikkelen.
I Møre og Romsdal bor det i underkant av 1000 tamiler, de fleste av dem
hinduer. Tamilene i området bor spredt, i mindre bygder og halvstore byer. Det
finnes et nylig innviet tempel i Ålesund, ellers møtes tamilhinduene til religiøse
samlinger i leide lokaler ulike steder i fylket. I tillegg drives det flere tamilskoler2
og tamilske idrettslag i regionen. I Norge som helhet bor det 15-20 000 hinduer,
der rundt 70 % er tamilhinduer med bakgrunn fra Sri Lanka (Jacobsen 2013).
1 Deltakernes navn er pseudonymer, og for å øke anonymiteten oppgis alderen omtrentlig.
2 Helgeskoler der det undervises i tamilsk språk og kultur.
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Mye av litteraturen om unge hinduer i Vesten kommer fra Canada. Med en
oppvoksende generasjon hinduer født i Canada rettes mye fokus i litteraturen
mot spenninger mellom generasjonene. Ungdommene opplever verdidilemmaer
mellom foreldregenerasjonen og det kanadiske samfunnet, og det påvirker måten
religiøsitet utformes på. De velger selektivt hva de ønsker å føre videre av religiøse og kulturelle tradisjoner. Og nettopp forholdet mellom religion og kultur
er noe ungdommene er opptatt av. Mange opplever også at religion gir livsmestringshjelp (Amarasingam, 2008; Holtmann & Nason-Clark, 2012; Pearson,
2004). Det finnes lite europeisk forskning på andregenerasjon tamilhinduers
religiøsitet. Shantini Rebecca Cowley-Sathiakumar (2008) hevder hun er en av
svært få i Storbritannia som utforsker erfaringene til andregenerasjons tamiler,
inkludert deres religiøse erfaringer. Marianne Q. Fibiger (2010) setter fokuset
på hvordan tamilske ungdommer opplever foreldrenes og kollektivets tradisjoner både som ressurs og som hinder når de søker å mestre sine liv i Danmark. I
norsk kontekst finner vi kunnskap om unge tamilhinduers religiøsitet i hjørner
av forskningen, gjerne i rapporter der ulike migrantgrupper sammenlignes. Det
som kommer fram, er at tamilske ungdommer synes religion er viktig, men ikke
like viktig som foreldre sine, og de lever den heller ikke nødvendigvis ut identisk med sine foreldre (Elgvin & Tronstad, 2013; Engebrigtsen & Fuglerud, 2007).  
Et viktig sammenligningsgrunnlag for min forskning blir dermed de studiene
som finnes om førstegenerasjon tamiler, samt studier av unge hinduer som ikke
begrenser seg til tamiler (Gupta, 2006; Jacobsen, 2003, 2013; Nicolaisen, 2013).
Mitt bidrag er å tilføre mer kunnskap om det å være ung tamilhindu i en
norsk rural kontekst. Johan F. Rye (2016) beskriver hvordan migrantungdom i
distrikts-Norge kan oppleve marginalisering i sine lokalsamfunn. Ungdommene
i min undersøkelse har derimot et jevnt over positivt forhold til sine oppvekstmiljø, og fremhever ofte sin integrasjon i ungdoms- og kulturlivet der. For å
forstå de unge tamilenes religiøsitet, er både hindutradisjoner og vestlig samtidsreligiøsitet relevante kontekster.

Relevante

hi n d u t r a d i s j o n e r

Formen for hinduisme som dominerer blant tamiler i Norge er shaiva siddhanta
og bhakti-religiøsitet. Shaiva siddhanta er en teologisk-filosofisk retning som
sentrerer rundt guden Shiva og hans familie. Retningen, som oppstod i det 12.
århundre i Sør-India og på Sri Lanka, bygger blant annet på bhakti-tradisjonen
som blomstret opp i det 7.– 9. århundre (Jacobsen 2009:60-61). «...[H]engivelsesritualer (puja), templer, pilegrimsferd, hengivelsessanger (kirtan, bhajan) og
religiøse festivaler»   (Jacobsen & Thelle 1999:159) er former for bhakti-religiøsitet. Og nettopp gjennom slike praksiser, i tillegg til astrologi og numerologi,
erfarer unge tamiler i Canada sin religion ifølge Amarnath Amarasingam (2008),
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selv om skillet mellom religion og etnisitet for mange av dem er uklart. Det finnes
mange ulike uttrykk og former for Shiva-bhakti, men den aktive og kroppsliggjorte tilbedelsen, samt vekten på menneskelig erfaring, er likevel gjennomgående
(Prentiss 2000:10–11). I shaiva siddhanta og bhakti vektlegges guddommens
kjærlige og nådige sider. Guds nærhet kan oppleves som nåde og gir livsmestringshjelp (McGlashan 2010:195). Hinduer kan velge hvilken gud de foretrekker
å ha et nært forhold til (Jacobsen 2009:129), og tilhørigheten mellom gud og tilbeder sammenlignes med foreldre-barnrelasjonen (Suseendirarajah 1979:179).
Monoteisme og polyteisme oppfattes ikke nødvendigvis som gjensidig ekskluderende (Klostermaier 2007:117). Shivas sønn Murugan (Skanda) blir ofte regnet
som tamilenes hovedgud (Geaves 2007:9). Men Shivas andre sønn, Ganesha, på
tamil Pillaiyar3, og gudinnen Mari Amman, er også viktige for tamiler.

F a mi l i e

og religion

Hjemmet, kvinner og mødre er viktige for religiøs praksis og tradering i hinduismen (Penumala 2010:407), også i diaspora. I diaspora ser likevel tempelet
ut til å ta over en del av hjemmets og mødrenes religiøse rolle (Kurien 2007;
Pearson 2004:82). I norsk kontekst hevder Ram Gupta (2006:76) at religiøsiteten blant andregenerasjons hinduer er nært knyttet til familien og det kollektive
fellesskapet. Likevel har ikke foreldrene og de unge ifølge Gupta nødvendigvis lik tilnærming til religion. For eksempel viser både Gupta (2006) og Cathy
Holtmann og Nancy Nason-Clark (2012) at foreldrene ofte er opptatt av hvordan
utføre religiøs praksis rett, mens ungdommene ønsker å forstå meningen bak de
religiøse praksisene.
Ada Engebrigtsen og Øivind Fuglerud (2007, 2009) viser hvordan relasjoner
til familie og foreldre for tamilske ungdommer i Oslo og Tromsø karakteriseres av kjærlighet, respekt, lojalitet og takknemlighetsgjeld.  Samtidig oppleves
familien og det tette tamilske miljøet som kontrollerende (Engebrigtsen &
Fuglerud 2009:105). Kunnskap om spenningene mellom kjærlighet og kontroll i
familierelasjoner og i det tamilske miljøet kan være viktig for å forstå tamilungdommers religiøsitet.

Selektivitet

og pragmatiske valg

Hinduismen er en levende tradisjon som stadig utvikler seg og som har mange
utforminger (Jacobsen 2009). Også diasporasituasjonen setter sitt preg på tradisjonen. Gupta viser at selv om «religion» tradisjonelt ikke skilles ut som en
egen kategori i mange sørasiatiske kulturer, skjer nettopp det blant unge hinduer
i Oslo (Gupta 2006:122). Dette fører til at ungdommene bevisst velger og velger
vekk elementer fra sin tradisjon. Denne selektive strategien bruker også unge
3 Noen av ungdommene bruker navnet Ganesha, andre bruker navnet Pillaiyar om denne guden.
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hinduer i Canada og Storbritannia i møte med en mangfoldig og kompleks hinduisme (Holtmann og Nason-Clark 2012:64; Cowley-Sathiakumar 2008). Anne
M. Pearson (2004) viser at unge hinduer setter pris på foreldre som lar dem
ta selvstendige religiøse valg, og ungdommene oppfatter seg som mer bevisste
og selektive enn sine foreldre. Mer generelt hevder Peggy Levitt at det å vokse
opp i «transnasjonale sosiale felt» fører til at man må velge om og hvordan
praktisere religion, og normer forhandles kontinuerlig. I tillegg gir slik oppvekst
kompetanse i flere kulturelle repertoar som selektivt kan utnyttes i møte med
situasjoner og utfordringer (Levitt 2009:1226). Hinduismen er generelt mangfoldig og fleksibel, men dette trekket synes å bli forsterket i diaspora.
Gudene i hinduismen assosieres med ulike funksjoner eller egenskaper, for
eksempel styrke, velstand, fruktbarhet eller visdom. I krevende situasjoner er
det vanlig og legitim praksis at tilbederen henvender seg til den guddommen
som kan gi relevant hjelp og støtte. Fred W. Clothey (2006:14) beskriver ritualer som pragmatiske når de brukes for å bedre eller løse konkrete situasjoner
eller bekymringer. Ifølge Knut A. Jacobsen (2009:132) er «[e]t helt sentralt
motiv i hinduismens tilbedelsesritualer […] ønsket om helbredelse og velferd».
Et eksempel er når hensikten med bhajan-synging enkelte kvelder i tempelet
på Ammerud i Oslo er å fremme helse og helbredelse for eldre syke (Jacobsen
2013:73). Religiøsitet der en søker assistanse, mestringshjelp og mening i
opplevd motgang, hevder Ron Geaves er sentralt i shivaismen, også i diaspora
(2007:17). Peter Schalk og Astrid van Nahls (2004) beskriver hvordan tamilhinduer tilknyttet tempelet i Stockholm henvender seg til gudene for å mestre og
overkomme lidelseserfaringer. Et element i den pragmatiske religiøsiteten er å
gi gudene løfter dersom man ønsker å oppnå noe (Suseendirarajah 1979:184).
Slike løfter kalles vrata på sanskrit, eller viratam på tamil.

Vestlig

samtidsreligiøsitet

Vestlig samtidsreligiøsitet er også en relevant forståelsesramme for tamilungdommens religiøstet, og  Meredith McGuire (2000, 2008) peker på fire trekk ved
denne. Samtidsreligiøsiteten er eklektisk, det vil si at individet velger hvilke elementer det vil integrere i sin spiritualitet; den er materialistisk, som betyr at
den er orientert mot det dennesidige livet og kroppen; den er pragmatisk, det
vil si at hverdagslivets utfordringer er utgangspunktet for religiøs aktivitet; og
det siste kjennetegnet er et uskarpt skille mellom det hellige og det profane.
Samtidsreligiøsiteten har tydelige antroposentriske og individualistiske trekk;
det er individet som i stor grad utformer den, og individets behov og kropp står i
sentrum. Likevel understreker McGuire møtet mellom det individuelle og sosiale
i all religiøsitet (McGuire 2000:99; 2008:13). Slike møter skaper et samspill som
innebærer en rekke valgmuligheter, friksjoner og makt, og som igjen genererer
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et religiøst mangfold.
Til sammenligning peker Inger Furseth og Pål Repstad (2003:152) også på
sider ved samtidsreligiøsiteten i den vestlige verden. De viser til mer konkrete
sider ved denne, blant annet at synet på gud som vinner fram i dag, handler om
nærhet og solidaritet, og at det dogmatiske og kognitive kommer i bakgrunnen
for funksjonelle, ekspressive og erfaringsorienterte sider ved religionen.  Slike
måter å oppfatte og leve ut religion på kan en anta de tamilske ungdommene
møter i sine lokalmiljø.

Metoder
For å få kunnskap om unge tamilhinduers religiøsitet på Nordvestlandet innledet jeg i januar 2014 et posisjonert feltarbeid4 som fortsatte et års tid. Høsten
2014 gjennomførte jeg en kvalitativ spørreundersøkelse med åpne svarkategorier. Tidlig i 2015 fulgte jeg opp spørreundersøkelsen med intervjuer som tok
utgangspunkt i fotografier deltakerne selv hadde tatt. Metodene ga deltakerne
mulighet til å artikulere og presentere det de selv syntes var relevant.
I 2014 bodde det 149 personer med bakgrunn fra Sri Lanka i aldersgruppen
16–25 år i Møre og Romsdal.5 Ved hjelp av snøballmetoden samlet jeg 54 epostadresser til tamilske ungdommer i denne aldersgruppa, unge som hadde bodd
det meste av livet sitt i Møre og Romsdal, og disse fikk tilsendt spørreskjemaet.
25 personer responderte, 16 kvinner og 9 menn, noe som gir en svarprosent på
46. Noen av ungdommene har tilknytning til både hinduisme og kristendom.6
En av deltakerne jobbet, 12 var studenter på høyskole/universitet og 12 elever på
ungdomsskole/videregående. Ingen var gift, 14 bodde hjemme hos foreldrene,
mens resten bodde på hybel eller i egen leilighet.
Sju kvinner krysset av i spørreundersøkelsen at de ville la seg intervjue.
Intervjuene utdypet analysene fra spørreundersøkelsen, men åpnet også for nye
perspektiver. I forkant av intervjuene fikk deltakerne et foto-oppdrag der de
skulle ta bilder av steder som var viktig for dem, ting de syntes var verdifullt,
ting de ville endre, noe som var sentralt for deres måte å være religiøs på (hvis
de oppfattet seg selv som religiøse), og til slutt bilder av noe de bare hadde lyst
til å fotografere. Dette ga glimt av steder og åpnet for tematikker jeg ellers ikke
ville hatt tilgang til. For eksempel konkretiserte bildene fra familieselskaper og
venninnefester relasjoner og roller de opplevde som viktige. Bilder av steder,
som stuebord, bibliotekshyller, skolevei, idrettsarenaer og bygde-bedehus, ga
utgangspunkt for innsikt i verdier, hverdagsspiritualitet, oppveksthistorier og
tilhørigheter.
4 I et posisjonert feltarbeid gjøres avtaler for når og hvor forskeren skal være til stede.
5 Antallet ble mottatt i en epost fra Statistisk Sentralbyrå 28. august 2014.
6 Det er ikke uvanlig med fler-religiøse familier blant tamiler. Den etniske identiteten anses som viktigere enn
den religiøse, og rituell praksis kan overskride religiøse grenser ( Jacobsen 2003).
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Der jeg har informasjon om hvilken guddom deltakerne omtaler, vil jeg bruke
guddommens egennavn, ellers følger jeg Tove Nicolaisen (2013:21) ved å skrive
gud med liten forbokstav når det er jeg som fører ordet og med stor forbokstav
når deltakerne ytrer seg. Der deltakerne blir direkte sitert i artikkelen, gjengir jeg
dem slik de selv har formulert seg.
Jeg har analysert materialet temasentrert og personsentrert. Den første gir en
oversikt over mønstre i materialet, den andre et inntrykk av individuelle nyanser
(Thagaard 2009:184). I denne artikkelen gis to personanalyser ekstra rom, men
disse flettes sammen med det tematiserte materialet. Dette skaper en mer helhetlig forståelse av både personene og temaene.
Størrelsen og typen utvalg i denne studien gir ikke muligheter for å generalisere. Materialet er dessuten mest omfattende med hensyn til kvinners
religiøsitet. Studien kombinerer det lokale med det translokale, og den hverdagslige religiøsiteten med mer etablerte religøse tradisjoner og trender. Annen
forskning med tilsvarende anliggender kan derfor finne denne studien relevant
som sammenligningsgrunnlag.

To

livsforvandlende opplevelser

Rani og Jenany er to unge kvinner på rundt 20 år. De vokste opp i små bygder,
men har nå flyttet hjemmefra for å studere.  Begge jentene har en livsforvandlende erfaring av guds inngripen i livet.
Rani forteller om en tung tid den første tida som student. Hun strøk på en
eksamen og hadde utfordringer i praksisperioden. Hun ringte daglig hjem til
mor og gråt.
Og så fikk jeg dette verset som står der av Mamma, og hun sa jeg skulle si det hver
morgen og hver kveld før jeg la meg, og så bruke dette pulveret i panna, liksom. Og så
gjorde jeg det da, hver dag, og etter to uker tror jeg det var, så ble jeg så mye bedre,
liksom. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det var liksom et helt nytt syn på livet, og jeg
trivdes i praksis, og jeg tok opp igjen den eksamenen med kjempebra karakter, og … det
er så rart å si det, men at Gud liksom var der og hjalp meg gjennom den tunge tiden, da.

Rani ber til Ganesha «Fordi det er han som er, ja ... hjelper deg mest». Hun
har hatt flere erfaringer med Ganeshas hjelp etter dette, noe hun føler bekrefter at «Gud er ved siden av meg en plass, eller at Han ser over meg og passer på
meg.». På spørsmålet mitt om det er Ganesha hun forholder seg mest til, svarer
hun «Hm, når jeg ber så ber jeg til alle da […] men det er jo Han jeg ser på når jeg
ber, da». Tidligere var hun ikke særlig opptatt av religion, nå er religion altomfattende viktig i livet hennes. Rani ser et dedikert religiøst liv som en gjengave
for Ganeshas hjelp og nærvær. Det innebærer blant annet daglige bønner ved
puja-alteret på hybelen, stille bønn i andre hverdagslige situasjoner, samt vege-
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tarisk diett. Et slikt liv gir ifølge Rani en fornyet energi og fred, og hjelper henne
å nå målene hun setter seg. Hun har nå et gudsforhold som innebærer at hun kan
lytte til sin guds stemme og få veiledning i konkrete spørsmål, som for eksempel
hvilke klær hun kan gå i, eller hva hun kan være med på sammen med venner.
For Jenany begynner det hele med en ny mobiltelefon hun fikk i gave. Fordi
hun skiftet telefonnummer, fikk hun ikke tilgang til et passord hun trengte for å
søke opptak på en ønsket studiespesialisering i videregående skole. Rådgiveren
på skolen fortalte da at Jenany hadde mistet muligheten til å fortsette skolegangen det neste året.
Bare tanken på å ikke gå på skole neste år bare […] inni meg, […]: «Å, herregud …», […]
Jeg tror jeg satt en halvtime og grein på toalettet. Bare: «Gud, hva skal jeg gjøre?» Og så
kom jeg på: «Vet du hva, jeg sender inn [søknaden], til fylkeskommunen da, eller de som
holder på med det i fylket. […]. Bare sånn siste skrik, på en måte, og bare håper dette går.

Neste dag gir hun gud7 et løfte:
Hvis jeg får melding i løpet av denne dagen, hvis dette ordner seg, […] – Jeg var aldri
vegetarianer hver fredag eller var skikkelig religiøs. Jeg spiste kjøtt, […] Jeg tenkte aldri
på helligdager eller noe sånt, det var ikke noe jeg brydde meg om – … skal jeg begynne å
ta hensyn til det, og skal be skikkelig, og jeg skal tro virkelig på deg, hvis jeg får et svar i
løpet av dagen.

Fortellingen når sitt høydepunkt når hun forteller hvordan hun, svært bekymret, går ned en trapp på vei mot bussen, og så, på det siste steget, «… fikk jeg
melding, ‘pling’, […] ‘Dette går bra, det er helt fint, du kommer deg inn på XX
[…]’. Og jeg tror jeg grein hele bussturen hjem». Jenany holder løftet sitt til gud.
I intervjuet validerer hun erfaringen sin med å si at ikke noe dårlig har hendt
henne, hverken fysisk eller mentalt, siden gud hjalp henne og hun begynte å
praktisere religionen mer hengivent. Jenany sier at hun også senere har opplevd
guddommelig hjelp i utdanningssammenheng. For eksempel da hun erfarte at å
plassere et bilde av gudinnen Saraswati på puja-alteret på hybelen hjalp henne
da hun strevde med studiene.
Jenany eller Rani snakker bare med familien om sine religiøse erfaringer, og
mener at det ikke synes på dem at de er religiøst aktive. Men de er overbevist om
at deres fysiske og mentalt gode helse, samt utdanningsmessige prestasjoner,
har å gjøre med deres fornyede og styrkede relasjon til gud.

7 I feltarbeidet forteller Jenany at hun er mest tilknyttet Shiva, på hybelalteret hennes er det bilde av flere guddommer, og gudinnen Saraswati er viktig for henne. Når Jenany sier «Gud» vet jeg derfor ikke alltid hvem hun
refererer til.
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En

tilstedeværende, omsorgsfull og hjelpende guddom

Halvparten av respondentene uttrykker i de åpne svarkategoriene i spørreskjemaet at de ikke ser på seg selv som så veldig religiøse, og noen forteller at de
tror mer på vitenskap enn på gud. Likevel finner jeg at både de som karakteriserer seg som religiøse, og de som ikke gjør det, har tanker om hvordan gud er og
hva gud gjør. Noen relaterer seg til en spesifikk gud, andre til flere. Gud beskrives gjerne med utgangspunkt i subjektive erfaringer. Priya (jente, 16–18) har en
slik vinkling når hun forteller: «Jeg får indre ro, og får en slags kontakt med Gud
når jeg er på tempelet. […] Jeg tenker at det er en energi, liksom, en energi over
oss.» Naija (kvinne, 19–21) skriver:
Sannsynligheten for at Jesus har eksistert på Jorda er vel langt mer sannsynlig enn at de
hinduistiske gudene har. Det fascinerende med hinduismen er at det er mange forskjellige guder, hvor hver av dem står for f.eks. økonomi, utdanning eller styrke. For meg er
religion noe utenomjordisk, kraft. Jeg tror også på karma. Jeg kan ha spesielle, merkelige
drømmer om ånder og spøkelser, og da kan det være like naturlig for meg å tenke at jeg
er trygg når jeg vet at både Jesus, Allah og Ganesha passer på oss.

I tillegg til en historisk-kritisk vurdering av hinduismen oppfatter Naija gud
som en kraft som overskrider religiøse grenser, og som kjennetegnes av omsorg
og tilstedeværelse. Dette finner gjenklang hos Kartika (kvinne, 19-21) som etter
en ungdomstid med mange religiøse identitetskvaler endte opp med å kalle seg
kristen. Hun opplever likevel hindureligiøs praksis som en ressurs i livet: «Jeg
ser det som en forsterkning, at jeg har noe mer, i tillegg til Gud så kan jeg tro på
disse også. At jeg har en ekstrating som jeg kan støtte meg til».
Gud8 som gir trygghet er viktig for Priyanka (jente, 16-18):
Jeg ser jo Gud som en ånd som hjelper oss mot å ikke være redd da, på en måte. Fordi jeg
ber jo når jeg […] er redd eller noe sånt. Andre tider så […] bryr [jeg] meg ikke så mye
om Gud i det hele tatt, så jeg synes jo bare at Gud er nesten som et spøkelse, bare [på en]
positiv måte.

Flere som ikke anser seg som så veldig religiøse, relaterer også gud til en trygghetsfølelse, for eksempel Preethi (kvinne, 19-21) som synes at det å ha gudebilder
på hybelen bidrar til en slik trygghet. Flere av deltakerne forteller at det å be,
hjemme eller i tempelet, gir kroppslig og mental ro. Tristhet fører gjerne til bønn.
Preethi forteller om bønn at: «[J]eg bruker det når jeg kanskje føler at jeg har det
litt tungt, da. […] Da føler jeg at jeg (…) letter hodet med bare å gå og be, og kanskje
føler meg litt bedre.» Det er allerede nevnt at Priyanka ber til gud når hun er redd,
men også «Hvis jeg er trist, så går jeg inn og ber: ‘Ja, vær så snill, hjelp’, og hvis
jeg er glad … så tenker [jeg] ikke på noe spesielt, og så går jeg ut med en gang».
8 For Priyanka er både Amman og Pillaiyar i tillegg til Jesus og Maria viktige guddommer.
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Utdanningspress

og religiøs praksis

Både Jenany og Rani har utdanningsmessige utfordringer som bakteppe for sine
livsforvandlende religiøse erfaringer. Ungdommene synes utdanning er viktig
fordi det gir jobbmuligheter, det sikrer framtida, gir selvstendighet, en plass i
samfunnet og sosial mobilitet. Aanand (mann, 19-21) skriver at tamilske foreldre noen ganger presser barna sine litt for mye når det gjelder utdanning.
Mitt materiale indikerer at det høye presset om å lykkes utdanningsmessig er
en sentral del av ungdommenes hverdagserfaring, og blir en viktig motivator for
religiøst engasjement, hovedsakelig bønn. Noen ber jevnlig, men ekstra mye før
prøver, andre ber kun før prøver. Dharuna (kvinne, 19-21) sier at hun «Ber til
Gud 2-3 gonger per veke; helst etter en dusj. Natta før en presentasjon/eksamen
på skole eller noe eg er nervøs for». Deepika (jente, 16-18) forteller i intervjuet
at hun har et bilde av Ganesha på speilet på sminkekommoden sin. Hun sier at
«Ja, det kan bringe meg lykke en dag eller noe sånt. I tilfelle jeg har prøver».
Mens Jenany og Rani er overbevist om guddommelig hjelp i disse sakene, lar for
eksempel Preethi det være åpent om det er gud eller hun selv som skal krediteres for gode skoleresultater. Jenany er noe kritisk til å kun be i forkant av prøver
og eksamener. Hun forteller at hun etter sin religiøse opplevelse forstår at man
må være «trofast hele veien ut», og ikke bare når man trenger hjelp på skolen.

F o r bi l d e

og forventninger

I forkant av Ranis livsforvandlende opplevelse spilte morens religiøse kunnskap og hengivenhet en viktig rolle. Dharuna forteller om sin mor at «Mamma
har selvsagt hatt en innvirkning. Siden eg var liten har eg alltid sett at mamma
vender seg til Gud hver gang ho trenger hjelp eller en følelse av støtte. Eg har
tatt meg etter dette vil eg sei». Det å observere moren sosialiserte altså Dharuna
inn i et religiøst liv.
Foreldrene kan være forbilder, men ungdommene er mer opptatt av de
forventningene de møter hos foreldrene. 18 av 25 respondenter skriver at familietradisjoner og/eller foreldres oppfordring er avgjørende for deltakelse i
religiøse aktiviteter som for eksempel bønn, seremonier i tempelet eller å følge
en vegetarisk diett. Flere tviler på om de hadde vært religiøse i dag om det ikke
hadde vært for foreldrene. Da Aanand blir spurt om hva tempelet eller kirka
betyr for ham, skriver han: «Betyr egentlig ikke så mye, men det er mest for å
tilfredsstille foreldrene våre, men av og til så kan det hende at jeg føler meg religiøs og vil til kirka9». Sailan (mann, 22-25) skriver at han går i tempelet «for
at foreldrene skal bli glade». Kowsika (kvinne, 19-21) forteller hvordan hennes
deltakelse i religiøs praksis gjør familien stolt.
Priyanka beskriver forholdet mellom foreldrenes forventinger til religiøs del9 Flere av ungdommene bruker ordene kirke og tempel om hverandre.
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takelse og egne ønsker som et dilemma, men at det ofte er foreldrenes ønske
som vinner fram: «.. jeg [har] veldig lyst til å bli med venner, men som oftest
kan det hende at jeg må bli med foreldrene mine, for de har lyst til at jeg skal
bli med.»
Aanand antyder en viss reservasjon mot den religiøsiteten han møter hos
foreldrene.
Hvis jeg ikke hadde hatt foreldre som var hinduistiske, så tviler jeg på at jeg ville vært
hindu. Foreldrene mater på en måte ungene hinduisme med teskje. Men så spørs det om
du liker den maten eller ikke … (De fleste unger er vanskelige å mate :P )

Vurderingen av foreldrenes religiøsitet fører for mange av ungdommene til en
selektiv religiøsitet.

Selektiv

religiøsitet

Kowsika formulerer det slik: «Jeg følger bare det jeg mener er riktig for meg,
hvis jeg ikke liker noe i religionen, unngår jeg det. Jeg prøver bare å bruke det
jeg finner positivt og viktig i religionen min». Ungdommene kritiserer foreldregenerasjonen relativt ofte, særlig med hensyn til moralske regler, kastesystemet
og forskjellsbehandling grunnet kjønn.
Det har ikkje vært noe spesielt eg har vore uenig i når det gjelder ritualer i religionen.
Eg vil heller sei at det er tankegangen til fleirtalet som [er] resultat av både kulturen og
religionen som gjer meg småirritert; som feks det at kvinner er sett på som inferior til
menn. Vi som kvinner er alltid sagt å være softspoken, og ikkje snakke mot mennene. Slik
var gudinna Sita i historiene om Ramayana og slik skal det ideelle jenta være. I tillegg
når jenter skal gifte seg så er det forventa at vi skal ta med oss penger/andre typer skatt
til mannen. Dette mener eg bør forandres på, spesielt i dagens tid. Samfunnsklassene i
hinduismen og det svekkande menneskesynet noen har til mennesker av lågere samfunnsklasse er også noe eg ikkje liker.

Dharuna differensierer mellom religion og kultur i sin kritikk, og hun er konkret
på det hun ønsker skal forandres. Hun mener også den tamilske kulturen er
mannsdominert og at det derfor er «viktig at man held på selvstendigheten»
og «[f]riheten til vere seg selv». Ungdommene oppfatter det i stor grad som en
rettighet å kunne avgjøre selv hva de vil videreføre av religion og kultur. I tråd
med dette er flere av jentene negative til den sosiale kontrollen som finnes i det
tamilske miljøet. En kontroll de mener det er mindre av i de bygdene de vokste
opp i, men som øker jo mer urbane miljø de beveger seg i. Å gjøre individualistiske vurderinger mener Kartika er en påvirkning fra det norske samfunnet.
Deepika mener norsk myndighetsalder vil gi henne mer frihet:
Når jeg blir atten, da, så kan jeg liksom gå ut når jeg vil, og gjøre hva jeg vil, (…) litt mer
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på festing (…) da kan jeg bare drite i hva foreldrene mine sier til akkurat det, men det er
noen deler der jeg kommer til å følge. Jeg må liksom være med i [tamilske] selskaper og
sånt (…) for det er noe jeg ikke vil miste.

Deepika balanserer her individuell frihet opp mot verdifulle kollektive opplevelser i sitt tamilske miljø.

Gudsrelasjoner
I likhet med det Nicolaisen (2013) finner, er skiller mellom religioner hverken
skarpe eller viktige for ungdommene i min undersøkelse. Og gud oppleves
både som energi eller kraft, og som konkrete guddommer, noe som gjenspeiler
mangfoldet i hinduismens gudssyn (Klostermaier 2007). Elementer fra Shaiva
siddhanta og bhakti-tradisjonen kan spores i ungdommenes religiøse praksis og
konseptualiseringer, for eksempel i oppfatningen om den hjelpende, nære og
trøstende guddommen. Men et slikt gudsbilde vil nok ungdommene også møte
utenfor tamilske settinger, da det også ser ut til å vinne fram i samtidsreligiøsiteten (Furseth & Repstad 2003:152). I bhakti-tradisjonen er det ikke uvanlig å
ha en forventning om at gud skal kommunisere med den hengivne tilbederen, i
drømmer eller gjennom puja (Suseendirarajah 1979:178). Selv om flere føler ro
og en slags kontakt med gud, er en eksplisitt kommunikasjon med gud tydeligst hos Rani og Jenany i mitt materiale, særlig når de avgir løfter eller lytter til
guds stemme i hverdagen. Rani og Jenanys religiøse utvikling kan videre forstås
i lys av bhakti-idealet om stadig mer dedikert hengivenhet til guddommen
(Klostermaier 2007:188,194). Et eksempel er når Rani går over til en vegetarisk
diett på permanent basis som en gave til gud. Dette er ikke vanlig blant ungdommene, selv om mange av dem prøver å unngå kjøtt på fredager, eller i perioder
spise vegetarisk.

Mestring

o g mi d d e l

Murugan, som er generelt viktig for tamiler, ser ikke ut til å være sentral i
ungdommenes hverdagsliv. Ganesha/Pillaiyar, guden som overkommer alle
hindringer, er derimot viktig. Ganesha er en populær gud i hinduismen som
kan oppfylle ønsker om suksess og det gode liv (Jacobsen 1999; Schalk 2004).
Det kan tenkes at Ganeshas evne til å hjelpe i utfordrende situasjoner blir særlig
viktig i diaspora og i en hverdag der ungdommene lever med et sterkt press om
å lykkes på skolen. Utdanning har vært viktig for tamiler på Sri Lanka lenge
(Jacobsen 2009), og er en verdi foreldrene viderefører i Norge. Men gode skoleresultater kan også relateres til ønsket om sosial mobilitet i Norge (Engebrigtsen
& Fuglerud 2009:91), noe mitt materiale bekrefter. Holtmann og Nason-Clark
(2012:74) anerkjenner sosial mobilitet som forklaring på det høye utdannings-
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presset blant unge hinduer, men viser videre til at det å lykkes utdanningsmessig
også er et religiøst mål, siden det å være student/elev er et fundamentalt stadium
for religiøs utvikling. Ungdommene i min undersøkelse bekrefter ikke denne
religiøse dimensjonen ved utdanning eksplisitt, de bruker religion som middel
for å mestre utdanning og til å nå sosiale mål.
I tillegg til å klare seg på eksamen viser Pearsons (2004) forskning fra Canada
at religiøse praksiser er viktige ressurser for å takle ensomhet og for å få styrke
til dagen. Slik pragmatisk religiøsitet praktiserer ungdommene i min undersøkelse når de søker guddommelig hjelp i følelsesmessig utfordrende situasjoner.  
Men like lite som utfordringer i hverdagen er særegent for en diasporabefolkning, er pragmatisk og materiell religiøsitet særegent for hinduismen. Å bruke
ritualer for å løse krevende situasjoner og fokuset på kropp, helse og helbredelse (McGuire 2008:106,119) er også trekk ved samtidsreligiøsiteten som finnes
i ungdommenes oppvekstmiljø.  Så når de tamilske ungdommene vektlegger de
materielle og pragmatiske dimensjonene i sin religiøsitet, korresponderer det
like gjerne med samtidsreligiøsitet slik McGuire (2000, 2008) og Furseth og
Repstad (2003:152) skisserer det, som med hinduisme.   Substansielt har ungdommenes religiøsitet stort sett forankring i hindutradisjoner, men formen for
religiøsitet samsvarer likevel også med trekk i vestlig samtidsreligiøsitet.

Balanse
Ungdommene balanserer former for religiøsitet, og de balanserer ulike forventninger. Rashmi Singla (2005) viser hvordan ungdom i Skandinavia med
sør-asiatisk bakgrunn gjennom forhandlinger fremmer individuell autonomi og
bestemmelsesmyndighet, men samtidig anerkjenner en gjensidig avhengighet
mellom generasjonene. Slik balansegang finner jeg i mitt materiale når ungdommene både ivaretar sin oppfattede rett til å velge selv hvordan og hva de vil
videreføre av religion, men likevel aksepterer, i ulik grad, familie og foreldres
forventninger om å delta i hinduritualer. Tamilsk ungdom i Danmark balanserer
tilsvarende (Fibiger 2010:25). Balanseringens gevinst er ifølge Singla at sørasiatisk ungdom opplever liten grad av seriøse konflikter på tross av uenigheter,
ambivalens og opprør (Singla 2005:231-232), noe jeg oppfatter er tilfelle i mitt
materiale også.
Det er for øvrig mulig å forstå ungdommenes oppfylling av foreldrenes
forventinger som en religiøs praksis i seg selv. Levitt (2009:1231) viser hvordan
det å oppfylle familieforpliktelser og forventninger kan bli sett på som en del av
dharma, altså som en religiøs og kulturell plikt, en oppfatning som gjenfinnes
blant unge nordindiske hinduer i Oslo (Gupta 2006:78). I lys av dette får det å
akseptere foreldrenes utdanningspress også religiøse overtoner.
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Nordvestlandsk

hi n d u i s m e ?

Sammenlignet med britiske hinduer stiller Nicolaisen (2013:140) spørsmålet om
«norske hinduer kan være mer preget av sekularisering fordi de er færre og
har et mer spredt bosettingsmønster». Jeg vil hevde at det lave antallet tamiler
og spredte bosettingsmønsteret på Nordvestlandet gir mindre sosial kontroll i
det tamilske miljøet sammenlignet med det Engebrigtsen og Fuglerud (2009)
rapporterer om fra urbane strøk. Dette gjør at de tamilske ungdommene i min
undersøkelse opplever seg friere i de små bygdene. Denne friheten kan ha bidratt
til at de opplever retten til å velge sin egen form for religiøsitet som ganske selvsagt, at halvparten av dem ikke oppfatter seg som særlig religiøse og at mange
av ungdommene er kritiske til egen tradisjon.
Bosetningsmønster kan være relevant for utforming av religiøsitet, men er
den individuelle selektive religiøsiteten deltakerne uttrykker, et resultat av oppvekst i en norsk egalitær og individualistisk kultur? Ikke nødvendigvis. Både
Holtmann og Nason-Clark (2012), Pearson (2004) og Cowley-Sathiakumar
(2008) hevder at denne formen for religiøsitet finnes hos andre hinduungdommer i diaspora. Dessuten viser Gupta (2006:82) at individuelt orientert religiøsitet
finnes både i hinduismen og i den protestantisk pietistiske religiøsiteten som
har satt et preg på norsk kultur. Man bør derfor være forsiktig med å konkludere
hvor den individuelle religiøse selektiviteten er forankret. Når flere ungdommer i min studie kritiserer kastevesenet og forskjellsbehandling av kjønn, er
ikke det nødvendigvis en tilpassing til egalitær norsk kultur, selv om Fibiger
(2010:27) mener slik kritikk blant unge hinduer i Danmark er en tilpassing til
det antatt danske. Engebrigtsen og Fuglerud (2009:43) hevder at blant eksiltamiler vinner en «revolusjonær kulturmodell» terreng på bekostning av en
«tradisjonell kulturmodell». Den revolusjonære kulturmodellen, som forkaster
kjønnsdiskriminering og kastehierarkiet, fremmes av blant annet LTTE10. LTTE
har hatt stor innflytelse på tamiler i Norge blant annet gjennom tamilskolene
og andre kulturarrangement (Engebrigtsen & Fuglerud 2009:56), også utenfor
de største byene. LTTE er i tillegg lite opptatt av religion og religionsforskjeller.
Dette kan ha påvirket ungdommenes verdisyn og religiøsitet. Det er også verdt å
merke seg at kastesystemet vektlegges lite i shaiva siddhanta (Jacobsen 2009:62).
Samlet sett antyder dette at når ungdommene i min undersøkelse velger å kritisere kastesamfunnet og forskjellsbehandling av kjønn, kan dette være inspirert
av ulike kulturelle kontekster.

Konklusjon
Denne artikkelen har vist at gudsoppfatninger og religiøs praksis blant tamilske
ungdommer finner gjenklang både i den formen for hinduisme ungdommene
10 Liberation Tigers of Tamil Eelam, tamiltigrene, arbeider for opprettelsen av en tamilsk stat på Sri Lanka.
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kjenner fra de tamilske miljøene, og den samtidsreligiøsiteten de møter utenfor
disse miljøene. Opplevelsen av gud som nær og hjelpende framhever den
pragmatiske siden ved religiøsiteten. I en slik religiøsitet tar individer i bruk tilgjengelige ressurser for å mestre situasjonene de står i. Familiens rolle er viktig
for å videreføre hinduismen, og særlig mødrene får ungdommene til å utforske
potensialet i religionen. Men ungdommene balanserer aksepten av foreldrenes
forventninger med en fleksibel selektivitet og kritikk. Ungdommenes religiøsitet er dermed ikke bare resultat av individuelle oppfatninger og erfaringer,
men skapt i samspillet med familien og deres forventninger, den pragmatiske
og materielle dimensjonen ved samtidsspiritualiteten og det mangfoldet av
valgmuligheter for praktisering som finnes i hinduismen selv og i de tamilske
kulturmodellene. Deres religiøsitet, med sitt mangfold av forankringer, gir ressurser til å mestre og balansere de utfordringene og forventingene de møter i
sine hverdagsliv på Nordvestlandet i Norge.
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Sportkultur i KRIK Göteborg Student
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Artikeln undersöker och analyserar en studentavdelning tillhörande det kristna sportnätverket KRIK – en lokalgrupp som samlar nyinflyttade, till största del manliga, väckelsekristna studenter. I artikeln anläggs teoretiska perspektiv på identitet som kroppsligt
förankrad och genuskodad. Vi menar att medan nätverksformen är ny i sammanhanget är beteendekoder och sportkulturen präglad av ett väckelsekristet arv där lekfullhet, omhändertagande och inkluderande utgör centrala drag. Inom gruppen finns också
möjlighet att leva ut en väckelsekristen »mjuk» maskulinitet vilket, i kombination
med den lösa organisationsformen, bidrar till gruppens popularitet bland unga väckelsekristna män.
Nøkkelord: ungdomar, kristendom och sport, studenter, väckelsekristendom, Sverige
Wilhelm Kardemark, 1980, lektor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet,
Renströmsgatan 6, 40530 Göteborg. E-post: wilhelm.kardemark@lir.gu.se
Jessica Moberg, 1981, lektor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet,
Renströmsgatan 6, 40530 Göteborg. E-post: jessica.moberg@lir.gu.se

Parken Slottsskogen i Göteborg sjuder av aktivitet. Runt omkring värmer
löpare upp och beger sig mot startlinjen för världens största halvmaraton,
Göteborgsvarvet. I år har de tur med vädret, det är det är molnigt men ändå
behagligt varmt. «Perfekt löparväder» hörs från flera håll. På en av gräsmattorna har en grupp om cirka femton personer samlats, varav de flesta är
mellan 18 och 30 år gamla. Av diskussionerna att döma är de både svenskar
och norrmän. I likhet med många andra deltagare stretchar de och diskuterar
löpteknik, träningskläder och vattenkontroller då något sker som bryter med
rutinerna i parken. En man i trettiofemårsåldern börjar leda gruppen i bön
och deltagarna sluter vant sina ögon. Ett par av dem knäpper sina händer.
Mannen tackar herren för det fina löparvädret, ber att han ska vara med dem
under tävlingen och förklarar att de «lägger loppet i hans händer». Han ber
för «löparglädje» och att «gud låter sitt namn bli synligt» under loppet. Efter
att bönen avslutats med ett «amen» återgår deltagarna till sina förberedelser.
Snart ljuder startskottet för den första startgruppen.
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Hälsa och välmående är centrala ideal i den samtida västvärlden, vilket
kommer till uttryck i ett stort intresse för sport och fysisk aktivitet – inte minst
bland unga. I Sverige har 86 procent av 13 till 20-åringarna, med en relativt jämn
fördelning mellan män och kvinnor, varit medlemmar i en idrottsförening, och
vid sidan av föreningsidrotten lockar den kommersiella gymverksamheten allt fler
(Andreasson och Johansson 2014; Fridberg 2010; Hedenborg 2016:30). Åtskilliga
forskare har noterat samspel mellan dagens hälsovurm och religiösa strömningar och traditioner. I västvärlden, menar Paul Heelas och Linda Woodhead (2005),
blomstrar olika former av nyandlighet som fokuserar på individens holistiska hälsa
och utveckling. Andra har belyst växelverkan mellan äldre traditioner och samtida
hälsoaktiviteter. Som Klas Nevrin (2004) och Katarina Plank (2014) påpekar har
asiatiska praktiker som yoga och mindfulness omlokaliserats till västvärlden där
de transformerats till hälsotekniker anpassade för medelklassen. Även kristna
organisationer växer fram i hälsotrendens kölvatten. Gruppen i Slottsskogen
tillhör det samfundsöverskridande norsk-svenska nätverket Kristen idrettskontakt/Kristen idrottskontakt (KRIK) som vänder sig till ungdomar och unga vuxna.
Ambitionen är att förena idrott med kristet engagemang samt att synliggöra kristendom i offentliga sportsammanhang. På KRIK:s hemsida kommer denna till
uttryck i mottot att «bevara, inspirera och vinna idrottsintresserade till ett kristet
liv genom att förena glädjen i idrotten och den kristna tron» genom en kombination av «tro, svett och glädje» (KRIK Sverige 2016).
Föreliggande artikel utgör ett bidrag till forskning om idrott, hälsa och
ungas religiositet – två ämnen som i tidigare forskning behandlats separat.
Relationer mellan hälsa, sport och kristendom har studerats sparsamt i de nordiska länderna men rönt något större intresse i Norge än i Sverige. Även om
ungdomar berörts i dessa studier har tyngdpunkten legat på historisk och teologisk förändring. Forskare har bland annat noterat hur de tidigare statskyrkorna
och flera äldre frikyrkor sedan 1900-talets mitt rört sig i en alltmer sportbejakande riktning medan andra grupper har förhållit sig kritiska. Inom den svenska
Pingströrelsen övergavs en tidigare negativ hållning först under 1970-talet och
under 1980-talet hördes fortfarande sportkritiska röster från Norsk Luthersk
Misjonssamband (se t.ex. Halldorf 2015; Justvik 2012; Olsen Saele 2015; Maurits
& Nykvist 2015). Studier av ungdomsreligiositet, å sin sida, har fokuserat på
identitetsfrågor bland minoriteter och bara undantagsvis berört hälso- och
sportaspekter (Berglund 2013; Zackariasson 2014, 2016).
Artikeln belyser samtida kristen ungdomsidrott genom en fallstudie av den
framgångsrika lokalgruppen KRIK Göteborg Student (KGS) som appellerar till
studenter med väckelsekristen bakgrund och i synnerhet unga män.1 KRIK ses i
studien som ett exempel på religiös nyorientering mot bakgrund av samtidens
1 Med begreppet väckelsekristen åsyftas både frikyrkosamfunden och rörelser inom Svenska kyrkan, vilka historiskt sett fokuserat på omvändelse, etablering av en personlig gudsrelation, personlig transformation samt av ett
starkt skötsamhetsideal.
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hälso- och sportrend. Studien beskriver lokalorganisationen, dess medlemmar
och sportkultur samt diskuterar gruppens framgång i ljuset av kontinuitet och
brott med ett väckelsekristet arv som deltagarna är bärare av. Särskild fokus
ligger på normer och beteendekoder med historisk förankring i denna bredare
miljö. I analysen kombineras perspektiv på identitet som förankrad i trögrörliga
vanor, preferenser och beteendenormer (habitus) och genusperspektiv på sportmiljöer.

KRIK

som transnationell och svensk väckelsekristen
nätverksstruktur

KRIK grundades i Norge 1981 av Kjell Markset, prest i Den norske kirke, som
upplevde att det saknades forum för kristna idrottare. Nätverket växte fram
ur KROK (Kristen orienteringskontakt), men medan föregångaren samlat
elitidrottare inom en specifik gren var avsikten med KRIK att skapa ett motionärsbetonat och samfundsöverskridande forum med ett brett sportutbud
(Justvik 2012:253; Olsen Saele 2015:290). KRIK har med tiden spridit sig till
stora delar av Norge; 2014 fanns drygt 300 lokalorganisationer, och verksamheten koordineras på såväl nationell som regional och lokal nivå (KRIK Norge
2016). 1993 grundade KRIK systernätverket CHRISC (Christian Sports Contact)
i Östafrika. CHRISC finns idag i Tanzania, Kenya och Uganda där det utgör en
viktig part i missionsarbete (CRISC 2016; Gunner 2014:193-194).
KRIK kom till Sverige 2005 och har etablerat sig snabbt i landet.
Nätverket inkluderar i 2016 cirka 90 lokalföreningar och samordnas av en
styrgrupp i Uppsala; denna arrangerar även nationella läger och events samt
upprätthåller kontakt med KRIK Norge (Gunner 2014: 193-194; KRIK Sverige
2016; mejlkorrespondens med företrädare 2016-06-02). KRIK har fått starkast
fäste i områden med historisk frikyrklig förankring – längst Norrlandskusten,
i Västra Götaland, Närke och Småland – medan det finns få avdelningar i det
folkrika men mindre frikyrkligt präglade Stockholmsområdet (KRIK Sverige
2016). I huvudsak engagerar lokalgrupperna unga i högstadie- och gymnasieåldern från ett brett väckelsekristet spektrum. Enligt företrädare är de flesta
uppvuxna inom Evangeliska frikyrkan (EFK) och Pingströrelsen, men många
har också sin bakgrund i Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) – en väckelsekristen gren inom Svenska kyrkan som historiskt bedrivit nära samarbete
med frikyrkliga Missionsförbundet (mejlkorrespondens med företrädare 201606-02). KRIK Sverige befinner sig i en tillväxtfas och det finns planer på att
grunda grupper på nya platser i landet (samtal med ledare 2016). De senaste
fem åren har man också satsat på universitetsstudenter och bildat studentavdelningar i Uppsala, Lund, Göteborg, Borås, Umeå, Örebro och Jönköping (KRIK
Sverige 2016). Nätverket bedriver även samarbete med Johannelunds teologiska
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högskola i Uppsala och Åredalens folkhögskola som drivs i EFS:s regi. I båda
fall rör det sig om ettåriga utbildningar där idrott kombineras med bland annat
bibelstudium, och Johanneslundsutbildningen avslutas med en missionsresa till
Tanzania (Johannelunds teologiska högskola 2016; KRIK Sverige 2016).
KRIK illustrerar en tilltagande global nätverksorganisering där transnationella
kyrkonätverk blir allt vanligare på bekostnad av nationella samfundsstrukturer (cf. Kay 2007). KRIK bör dock inte ses som ett kyrkonätverk, utan som
ett nätverk som samlar unga kristna specifikt kring sportaktiviteter. I Sverige
speglar KRIK också två sentida tendenser: uppluckring av frikyrkliga samfundsgränser och satsning på sportverksamhet för unga. Dessa har accentuerats under
de senaste 20 åren och bör ses i ljuset av vikande medlemssiffror och viljan att
engagera och behålla de yngre generationerna. Den förra kommer till uttryck
i sammanslagningar av samfund och församlingar på nationell och lokal nivå
(Skog 2010:15-21).2 Uppluckringen märks även i hur samfundsspecifika självbeskrivningar som «baptist» eller «pingstvän» i hög utsträckning har ersatts
av paraplybeteckningen «frikyrkan» eller «frikyrklig» (cf. Zackariasson
2014:158). Satsningen på ungdomsidrott syns bland annat i grundandet av
Sport for Life 1995 och Puls: Tro och idrott 2008, varav den förra har nära kopplingar till Pingströrelsen medan den senare utgör en del av Equmeniakyrkans
ungdomsverksamhet (Gunner 2014:194-195). Med sin sportfokus och samfundsöverskridande ansats både speglar och fördjupar KRIK dessa båda trender.
Med tanke på den snabba etableringen av lokalavdelningar och kopplingarna till
existerande utbildningsinstitutioner finns det fog att hävda att KRIK håller på att
utvecklas till en ny nätverksbaserad organisationsstruktur som överlappar och
rekryterar deltagare från äldre frikyrkosamfund och EFS.

Att

svettas i fält: metoder och material

Studien bygger på material som insamlades under 2015 och 2016 genom etnografiska metoder och distribution av en mindre deltagarenkät. I syfte att belysa
lokalgruppens historia och relation till andra kristna organisationer intervjuades en av de lokala ledarna. Vi sökte vidare information om deltagarna genom
en enkät bestående av frågor om deras religiösa, sportmässiga och geografiska
bakgrund samt deras nuvarande sysselsättning, sportsliga och religiösa engagemang. Enkäterna delades ut i samband med tre olika träningspass och vi
beräknar att minst 75 procent av de närvarande deltagarna besvarade enkäten;
sammanlagt fick vi in 58 enkätsvar. För att få en överblick av det väckelsekristna landskapet utfördes gudstjänstobservationer i de största församlingarna
i centrala Göteborg, där vi särskilt noterade deras demografiska sammansätt2 År 1997 gick Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet samman och bildade
Evangeliska frikyrkan, och 2011 slogs Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan på ett
liknande sätt samman och blev Equmeniakyrkan (Berntson et al. 2012:363; Zackariasson 2016:8).
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ning och gudstjänstpraktiker.3 För att få kunskap om sportkulturens kroppsliga
och verbala aspekter utförde vi deltagande observationer vid volleyboll, löpning
och innebandy samt vid aktiviteter i samband med Göteborgsvarvet 2016 (cf.
Dewalt & Dewalt 2011). I praktiken innebar vårt deltagande att vi svidade om
till träningskläder och medverkade fullt ut i sportaktiviteterna och att vi fysiskt
interagerade med och svettades tillsammans med krikarna. Genom att delta
fullt ut kunde vi på ett enkelt sätt bli en del av sammanhanget, och då ledarna,
som kontaktats innan, gav oss möjlighet att presentera syftet med vårt besök
torde det inte rått något tvivel om varför vi var på plats. Troligtvis bidrog även
den åldersmässiga närheten till deltagarna (vi var ett par år äldre) till vad vi
uppfattar som ett gott tillträde till gruppen. Att vi var en man och en kvinna
gav oss dessutom möjlighet att ta del av informella könsseparerade aktiviteter
som alldagliga samtal i omklädningsrummen inför träningspassen (cf. Lofland
2006:23). Mottagande av utomstående bidrar också med information om en
grupps ställning, självbild och normer. Att vi blev så varmt välkomnande kan i
detta fall indikera att gruppen inte upplever sig som utsatt eller kontroversiell.
Det illustrerar också centrala normer vi behandlar nedan – att återkommande
deltagare förväntas inkludera och välkomna nykomlingar.

KRIK G ö t e b o r g S t u d e n t

som väckelsekristen sportnisch

KGS grundades 2013 på initiativ av en av de nuvarande ledarna som varit engagerad i en studentgrupp i Uppsala. Sedan starten har verksamheten, som drivs
ideellt, snabbt expanderat i termer av deltagarantal och sportaktiviteter. I
nuläget (hösten 2016) erbjuds varje vecka innebandy, volleyboll, fotboll, basket
och löpning. Enligt uppgift besöker 70-100 olika personer något av veckans
träningspass och många deltar i flera av dem – siffror som ligger i linje med
våra observationer. Ett sätt att förstå gruppens framväxt och popularitet är
att se den som en etablering av en kristen sportnisch som erbjuder alternativ
(eller komplement) till såväl församlingsbaserad religiositet som till Göteborgs
övriga träningsutbud. Därigenom har man också lyckats attrahera en viss deltagargrupp – studenter med väckelsekristen bakgrund. Av enkätsvaren framgår
att majoriteten är studenter i åldern 20-30 år med väckelsekristen bakgrund
som i samband med sina studier flyttat till Göteborg från närliggande regioner med frikyrklig prägel. KGS erbjuder därmed möjligheter att knyta såväl
nya sociala kontakter som en religiös inramning som deltagarna känner till –
det senare belyses nedan. Den största andelen svarande kom från de samfund
som idag utgör Equmeniakyrkan (Missionsförbundet, Baptistsamfundet och
Metodistsamfundet) – det enskilt vanligaste bland dessa var Missionsförbundet.
3 Dessa är: Smyrnakyrkan (Pingst: fria församlingar i samverkan), Saronkyrkan (Evangeliska frikyrkan), Betlehemskyrkan (Equmeniakyrkan), Tabernaklet (Equmeniakyrkan) och Lutherska missionskyrkan (Evangeliska
fosterlandsstiftelsen).
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Det fanns också personer som vuxit upp inom Pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan och Svenska kyrkan, i det senare fallet specificerade några att det gällde
Evangeliska fosterlandsstiftelsen.4 Vad gäller könsfördelning utgjorde män en
klar majoritet – cirka två tredjedelar av de svarande var män och en tredjedel
kvinnor – vilket också återspeglades under våra observationer. Undantagen var
volleybollen där könsfördelningen var jämnare (om än med en manlig majoritet) och de betydligt mindre välbesökta löppassen där kvinnor var i majoritet.
Intressant i detta sammanhang är hur könsfördelningen avviker markant
från de mönster vi noterade under söndagsgudstjänster; dessa är påfallande
kvinnodominerade och flera saknar i princip representation av män i åldersspannet 15 till 30 år.5
Även om majoriteten har frikyrklig bakgrund är organisations- och ledarskapsmodellerna av nyare snitt. Till skillnad från de äldre frikyrkornas
demokratiska och relativt trögrörliga samfunds- och församlingsstrukturer
(med bland annat församlingsmöten och styrelsemöten) är KGS mer informellt organiserad (cf. Zackariasson 2016:148-149) och hålls samman av ett par
gruppledare och ett något större antal ledare för de olika sportaktiviteterna.
Ledarskap i KGS tycks legitimeras genom personligt engagemang och förmåga
att få verksamheten att fungera. Denna mer löst sammanhållna modell är sannolikt bättre anpassad till en rörlig studentgrupp vars ledare och deltagare
regelbundet behöver ersättas då de avslutat sina studier. Det är också värt att
notera att KGS förhåller sig relativt självständig till Göteborgs väckelsekristna
miljö. Studentgruppen samarbetar idag inte med någon församling och använder
inte deras lokaler för träningsverksamhet. Istället föredrar KGS centralt belägna
och ändamålsenliga kommunala sportanläggningar dit det är lätt att hitta. Detta
utesluter dock inte att man vid speciella tillfällen nyttjar församlingslokaler.
I samband med Göteborgsvarvet 2016 lånade man till exempel EFS:s fastighet
för förberedelser och logi för tillresta deltagare. Att det blev just EFS lokaler
beskrevs av deltagarna som en slump – de hade kontaktat andra församlingar
som av olika anledningar tackat nej.

H a bi t u e r i n g s -

och genusperspektiv på
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Vid första anblick verkar träningspassen inkludera å ena sidan sekulära sportmoment och å andra sidan religiösa inslag, där det sekulära sportandet i halvtid
avbryts av en kortare andakt i form av en bön eller personlig vittnesbörd. Att
göra en sådan distinktion är dock inte bara förenklande utan direkt missvisande
och riskerar att osynliggöra relationer mellan ett väckelsekristet, huvudsakligen
4 Att en väckelsekristen bakgrund är det normala märks inte minst i samtal med nykomlingar där man
inte tillfrågas om man har anknytning till ett samfund eller en församling utan till vilket.
5 Undantaget var Lutherska missionskyrkan (EFS) där fördelningen mellan män och kvinnor var
tämligen jämn.
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frikyrkligt, arv och den speciella sportkulturen i KGS.
För att förstå sportkulturen erbjuder Pierre Bourdieus resonemang om identitet som kroppsligt förankrad och inlärd en lämplig utgångspunkt som både kan
synliggöra specifika drag och belysa KGS attraktionskraft bland studenter med
väckelsekristen bakgrund. Bourdieu (1977:78-83) ser identitet som kluster av
vanor (habitus) och framhåller att identitet är kroppslig och förankrad i gester,
preferenser, tal och beteendekoder. Med detta perspektiv är en habitus djupt
rotad och fungerar som en matris genom vilken man fysiskt upplever, bedömer
och interagerar med världen. Agerande utifrån en habitus ska till största delen
förstås som omedvetet och bör ses som något man i tidig ålder socialiseras in
i. Resonemanget är intresseväckande i förhållande till KGS då majoriteten är
uppvuxen i väckelsekristna miljöer, vilket aktualiserar frågor om hur identitet
förs vidare och iscensätts i nya sammanhang. I analysen intresserar vi oss speciellt för den skötsamhetskultur som beskrivits i tidigare studier (Cedersjö 2001;
Zackariasson 2016). Medan vi instämmer i att vanor grundlagda i tidig ålder är
betydelsefulla menar vi dock, i likhet med Saba Mahmood (2005:138-139) som
vidareutvecklat och nyanserat Bourdieus resonemang, att identitetsskapande
(habituering) bör ses som en process som fortgår in i vuxen ålder och att det finns
möjlighet att tillägna sig en ny habitus. Det är även viktigt att vara medveten om
att en habitus inte är determinerande utan att människor i olika sammanhang kan
betona olika identiteter, vilket etnologen Maria Zackariasson (2016) som studerat frikyrklig ungdom, uppmärksammat. I vårt fall innebär det att deltagarna kan
accentuera en kristen identitet (i termer av beteendemönster) under sportandet
men tona ned den i andra sammanhang. Habitueringsperspektivet ger också ett
sätt att förstå genuskonstruktioner som ständigt pågående processer förankrade
i sociala och kulturella sammanhang, där personer tillägnar sig och iscensätter
maskuliniteter och fenininiteter. Nedan intresserar vi oss särskilt för hur manlighetsnormer kan förstås i ljuset av medlemmarnas väckelsekristna bakgrund.

V o l l y bo l l : o m f r i k y r k an sj älv får välj a
Med utgångspunkt i teorier om habitus kan vi se hur ett väckelsekristet, främst
frikyrkligt, arv gör sig gällande. Även om KGS erbjuder ett flertal aktiviteter,
utgörs kärnverksamheten av volleyboll, innebandy, fotboll och basket – ett
urval som speglar en historia av sportmässiga preferenser. I Equmeniakyrkan, i
vilken en betydande andel av deltagarna har sina rötter, har de tre förstnämnda
sporterna utgjort vanliga inslag i ungdomsverksamheten sedan 1950-70-talen
(Gunner 2014:196). Värt att nämna är också att ett par deltagare skämtsamt
refererade till de nämnda sporterna som «de klassiska frikyrkosporterna» och
att den tekniskt krävande volleybollens relativa popularitet i KRIK förklarades
med att beachvolleyboll är populärt inom frikyrkorna. Sedan starten har KGS
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dock gradvis integrerat populära samtida aktiviteter som löpning och gruppass
på gym, och man har diskuterat att testa curling och klättring. Utöver renodlad sport arrangerar KGS också vandringar och hajker och knyter på så vis an till
en frikyrklig tradition av scoutverksamhet och friluftsliv (se Gunner 2104:196).
Aktivitetsurvalet kan utifrån Bourdieus perspektiv förstås som utövande
viss dragningskraft på studenter med väckelsekristen bakgrund, då KGS erbjuder verksamhet som de känner igen och verkar uppskatta. Sportverksamheten
ger på detta sätt möjlighet till en form av religiös kontinuitet, samtidigt som
deltagande inte förpliktigar till längre engagemang. Trösklarna kan på detta
sätt förstås som låga för personer med sportig och väckelsekristen historia.
De sociala och «hemlika» dimensionerna betonades också under informella
samtal och i enkätsvaren. I de senare framgick tydligt att besökarna «känner
igen sig» i miljön och att de inte bara ser KGS som en kristen grupp på grund
av andakten utan också till följd av sportkulturen. Många beskrev övriga deltagare som «trevliga öppna människor», poängterade att «alla är väldigt vänligt
inställda mot varandra» eller lyfte fram «gemenskapen» eller «atmosfären»
som utmärkande kristna drag (cf. Zackariasson 2016). I enstaka svar kontrasterades KGS mot andra sportsammanhang där den egna verksamheten beskrevs i
termer av «mer än bara vanligt sportande», eller att «stämningen jämfört med
sekulära sammanhang är mycket trevligare. Vinst kommer i andra hand.»

In k l u d e r a n d e lek fullh et
I en studie av kristet sportande noterar religionsvetaren Gunilla Gunner (2014:193)
att begreppet glädje är centralt i KRIK:s självbeskrivning, och framhåller hur det
lekfulla och amatörmässiga kontrasteras till professionalisering, tävlingsinriktning och seriositet i andra sportsammanhang. Vi menar att den inkluderande
lekfullhet Gunner beskriver är en viktig aspekt av KRIK:s sportkultur. Denna
kommer dels till skriftligt uttryck på gruppens hemsida – i formuleringar som att
«förena glädjen i idrotten och den kristna tron» (KRIK Sverige 2016), dels i den
levda sportkulturen, där den inledande bönen om löparglädje utgör ett exempel.
Valet av uppvärmningsaktiviteter är också belysande; som uppvärmning förekom
lekar som i varje fall undertecknade inte lekt sedan grundskolan, men som de
närvarande gick upp i med liv och lust och tycktes väl införstådda med.
Som besökare upplever man också hur inkluderandet organiseras och
förkroppsligas i träningspassens uppläggning och genomförande. Vid aktiviteternas början välkomnar ledarna besökarna och förklarar träffarnas struktur,
därefter sker en enkel presentationsrunda. Erfarna medverkande tar också påfallande ofta egna initiativ och välkomnar nykomlingar. Som besökare blir man
därmed uppmärksammad på ett lättsamt sätt samtidigt som man ges möjlighet att överblicka det kommande träningspasset – något som kan tänkas tilltala
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förstagångsbesökare med liten idrottsvana. Vid teknikkrävande sporter som volleyboll förekommer muntlig genomgång av de olika momenten, vilken efterföljs
av ledarledda övningar. Under dessa ges deltagarna, oavsett skicklighetsgrad,
positiv feedback. Utifrån våra erfarenheter kan man vara riktigt dålig utan att
behöva skämmas. Istället belönas man med ett par uppmuntrande ord som «bra
jobbat, nästa gång sätter du serven», när man i själva verket inte ens träffat
bollen, alternativt ett par tips på hur man kan förbättra sin teknik levererade med
ett glatt leende. Det förekommer även att duktiga spelare «räddar situationen»
genom att exempelvis ge någon bollen en andra gång om hon eller han missar
den. Vi fick också vid flera tillfällen höra att man inte behöver vara duktig, det
räcker att man försöker. Matcherna sker i samma anda och det tycks finnas en
outtalad regel att man inte klagar på sina med- eller motspelare. Spelet karaktäriseras av samma inkluderande hjälpsamhet, där skickligare spelare bidrar till
att spelet inte stannar upp om någon sämre gör ett misstag och även under
matcherna ges kontinuerligt uppmuntrande tillrop.
Frånvaron av prestigeladdade tävlingsinslag är också talande för sportkulturen. De medverkande betonar att de spelar för att ha roligt, inte för att vinna,
och vid både innebandy- och volleybollmatcherna glömde man efter ett tag att
hålla räkningen på mål och vinster. Att dessa snabbt föll i glömska föreföll inte
märkligt för deltagarna som verkade införstådda med förhållningssättet. Detta
innebar dock inte att de «höll tillbaka» när det gällde fysisk ansträngning och
utmattning. Däremot kunde det prestigelösa anslaget framstå som avvikande
för utomstående. I samband med innebandyträningen talade vi med en manlig
förstagångsbesökare (som inte återkom) utan väckelsekristen bakgrund som
kommenterade att just frånvaron av «tävlingsglöd» var lite förvånande. För
besökaren som hade erfarenhet av det sekulära samhällets idrottsaktiviteter var
detta märkligt då det handlade om sport och därmed tävlan.
Det är svårt att avgöra huruvida deltagarna ser lekfullheten som ett särskiljande drag för den egna verksamheten. Vad vi däremot kan konstatera är att
gruppen odlar en självbild där KGS presenteras som «de glada sportutövarna»
som träffas för att «ha kul och sporta ihop». Denna bild kontrasteras ibland
till andra idrottsgrupper, som när Wilhelm deltog i ett höstkallt och småregnigt
löppass där KGS-gänget passerade en annan löpargrupp. Vid mötet kommenterades då att de andra såg trötta och lite sura ut, medan de själva var glada och
hade det roligt tillsammans – en kommentar som befäster att KGS har något de
andra saknar (glädje) och att prestation eller uttröttning inte är de enda måtten
på ett bra träningspass.

K o n t r o l l e r a d o ch m o d est m j uk h et
En andra aspekt av sportkulturen är den kontrollerade och modesta mjukhet
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som kommer till uttryck i de känslor som ventileras i relation till prestation, i
graden av hårdförhet i spel och i gruppens klädkoder. Även om de medverkande
tar ut sig ordentligt under passen finns det samtidigt en norm av återhållsam
entusiasm, där en alltför aggressivt tävlingsinriktad attityd utgör normbrott.
Den kroppsliga interaktionen under träning och matcher präglas av omsorg om
med- och motspelare och att man tar aktiviteten på allvar. Det tycks lika självklart att man inte tar till fula knep eller utsätta andra för smärtsam behandling
som att man anstränger sig efter bästa förmåga och låter sig själv sugas in i
spelet. I lagsporter ägnar vare sig kvinnor eller män åt hårda tacklingar, knuffningar eller fällningar även om man kommer varandra fysiskt nära och tar i så
att svetten dryper.
Beteendenormer som kretsar kring snällhet har beskrivits i tidigare forskning.
I en intervjustudie med ungdomar i Equmeniakyrkan beskriver Zackariasson
(2016:83-86) en städad snällhetskultur som hon förstår i ljuset av idealen att
älska sin nästa och sprida Guds kärlek. Zackariasson lyfter i sin analys frågor
om känsloregler, där normen är att vara snäll, uppmuntrande, inkluderande och
glad, medan verbal aggression och öppen irritation utgör exempel på normbrott.
Även om KGS inkluderar deltagare från ett bredare väckelsekristet spektrum kan
vi se en liknande tendens. Vi menar att denna utgör en del av en vidare skötsamhetskultur som tidigare iakttagits inom svensk frikyrklighet (Moberg 1998:23;
Cedersjö 2001; Zackariasson 2016:16-19,57-58) Denna kultur har historiskt sett
kännetecknats av starka återhållsamhets- och måttfullhetideal, vilka inkluderat ett vårdat svordomsfritt språk och periodvis tydliga regler för bland annat
alkoholintag och sexualitet. Även om de senare med tiden tonats ned i många
samfund (se bl.a. Cedersjö 2001) verkar måttfullhetskulturen satt fortsatta spår
i form av beteendemönster och ideal bland senare generationer av socialiserade
medlemmar i dagens KGS. Detta märks inte minst i hur medverkande förväntas
hantera känslor som uppstår i samband med den ofta medryckande träningen.
I regel uttrycks besvikelse eller påfallande entusiasm över de egna eller lagets
prestationer tämligen försiktigt, och det skulle i sammanhanget avvika dramatiskt från normen att i affekt höja rösten mot en annan deltagare, kasta en
vattenflaska i väggen eller slå av sin innebandyklubba. Denna tillbakahållsamhet
märks också i det städade språket; som regel sker inget svärande och det
förekommer heller inga kraftuttryck av sexuell eller religiös natur, vilket annars
är vanligt i sportsammanhang. Istället för att ropa «fan vad snyggt» för att
uttrycka framgång används tillrop som «jaaa» eller »fint», medan uttryck
som «aj då» eller «tusan» används vid nederlag. Samtidigt verkar svordomar
– i varje fall då de yttrades av de besökande forskarna – förbigås med tystnad.
Även om det finns språkliga normer, som verkar naturliga för deltagarna,
verkar normbrott inte resultera i rättande kommentarer eller sneda blickar.
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Som receptiv besökare märker man ändå snabbt att man gör fel om man ljudligt
brister ut i en svordom då man gjort mål eller fått en boll på sig, just på grund
av att man inte hört sådant språkbruk under passet. Med avseende på språk kan
vi även notera en viss typ av kristen humor som ett särdrag. Att i skämtsamma
ordalag omnämna vattnet i pausen som «livets vatten» eller att på Facebook
(2015, 25 september) göra reklam för en kommande hajk med strofen att man
ska «spatsera i Guds skapelse ett slag» förekommer troligtvis inte i så många
andra sportsammanhang.
Även presentation av kroppen – vad som syns och vad som täcks – kan ses
som en identitetsskapande praktik. Klädstilen i KGS kan beskrivas som praktisk och modest och sticker i någon mån ut från sekulära icke-professionella
träningssammanhang och bilder i massmedia där kläder i många fall bidrar till
att sexualisera kroppen genom att framhäva kroppsformer och solbränd hud
(Andreasson & Johansson 2014; Kardemark 2013). Varken män eller kvinnor
har i regel kläder som accentuerar kroppsdelar eller muskulatur; under de pass
vi deltog bar de flesta träningskläder som inte avslöjade mycket bar hud, som
t-shirts som täcker axlarna och långbyxor. Bland kvinnorna var det stora flertalet är osminkade eller sparsamt sminkade.

Maskulinitet

o c h f e mi n i n i t e t i e n a l t e r n a t i v s p o r t k u l t u r

Vi har ovan nämnt de demografiska skillnaderna mellan de kvinnodominerade
söndagsgudstjänsterna och KGS som har en manlig majoritet. Ett sätt att förstå
varför KGS engagerar många unga män är att belysa skillnader i genuskonstruktioner i KGS och majoritetssamhällets sportmiljöer och att diskutera dessa i ljuset
av deltagarnas bakgrund. Maskulinitetsforskaren Ian Wellard (2009:13,46-47)
menar att sport i mångt och mycket kan förstås som en manligt kodad arena.
Därtill framhåller han att många sammanhang präglas av en «expected sporting
masculinity» som kretsar kring tävlingsinriktning, aggressivitet och självsäkerhet. Även om olika idrottssammanhang skiljer sig från varandra, och det med
säkerhet finns klassmässiga skillnader, befinner sig den maskulinitet som görs i
KGS långt från den norm Wellard beskriver. Som vi sett uppvisas inte manlighet
i studentgruppen genom tävlingsinriktning, styrka och dominans eller genom
att ta plats på bekostnad av andra deltagare. Inte heller iscensätts den genom
framhävande av en muskulös kropp, sexistiska skämt eller raljanta kommentarer om med- eller motspelare som «kärringar». Manlighet är snarare förankrad
i kontrollerat, inkluderande och omhändertagande agerande – relationella
beteendenormer som traditionellt kodats som kvinnliga. Samma relationsbetonade agerande återkommer bland KGS kvinnliga deltagare, däremot skiljer sig
femininitetsnormen i gruppen till viss del från normer i andra hälso- och träningssammanhang. Detta är särskilt tydligt vad gäller sätt att föra sig och klä
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sig som är förhållandevis avsexualiserat. I många sammanhang förkroppsligas
femininitet genom uppvisande av en tränad men ändå stylad kropp, snarare än
vad den kan prestera (Andreasson & Johansson 2014; Kardemark 2013). Denna typ
av kroppsligt uppvisande är inte framträdande i KGS; snarare uttrycker kvinnliga deltagare en avslappnad attityd till det yttre som ofta kodats som manlig.
Även om Bourdieus (1977) antagande att vanor grundläggs i tidig ålder har
kritiserats, verkar tidig socialisering in i väckelsekristna traditioner vara av betydelse bland KGS-deltagarna. Vi menar att den mjuka manligheten i gruppen kan
ses som ett samtida uttryck för den skötsamhetskultur som präglat dessa traditioner. Medan sportutövande, till skillnad från gudstjänstbesök, ger unga män
möjlighet att delta i en manligt kodad verksamhet, ger den också utrymme för
en mjukare maskulinitet, som i andra sportsammanhang kan verka avvikande
men som i KGS är norm. Denna norm kan dock verka repellerande på män utan
väckelsekristen bakgrund, som i fallet med mannen som uttryckte förvåning
över bristen på tävlingsorientering och som inte återkom.

Att

spela innebandy på ett lite kristet vis

Inom forskning och undervisning har religion ofta beskrivits i termer av stabila
traditioner och organisationer där tron står i centrum och utövandet sker i tydligt
religiösa lokaler. Under senare decennier har dessa antaganden problematiserats och frågor har väckts om religionens kroppsliga, rumsliga och relationella
dimensioner (Ammerman 2014; Cotter & Robertson 2016). KRIK i Sverige och
KGS är båda intressanta utifrån dessa perspektiv; de exemplifierar å ena sidan
hur samtida trender och influenser bidrar till religiös förändring, å andra sidan
att religion är förankrad i mer svårföränderliga kroppsliga vanor och preferenser.
Vi har visat hur KGS genom att kombinera väckelsekristna traditioner med nya
organisationsformer skapat ett attraktivt sammanhang för väckelsekrista studenter. Medan man övergett samfunds- och församlingsstrukturer till förmån
för mer flexibla nätverksmodeller anpassade för urbana studenter, är sportkulturen fortsatt präglad av en frikyrklig sporttradition och ett väckelsekristet
skötsamhetsideal. Konkret kommer det senare till uttryck i att man spelar bland
annat innebandy under uppsluppna och vänliga former – på ett lite kristet vis.
För deltagarna ger KGS möjlighet att möta likasinnade och upprätthålla en religiös identitet, utan att för den delen förpliktiga sig till långvarigt engagemang.
KGS lockar i synnerhet unga män, vilket kan förstås i ljuset av att det är sporten
som står i fokus. Sport över lag kan ses som en manlig arena, medan KGS också
ger utrymme för en förhållandevis mjuk manlighet med rötter i den väckelsekristna skötsamhetstradition deltagarna är uppvuxna i.
Som fallstudien illustrerat bör vi för att förstå religion i vår samtid, inte minst
ungdomsreligiositet, se bortom samfund och församlingar och vända blicken
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mot de nya arenor och nätverk där människor samlas. Med en sådan ansats blir
det både rimligt och relevant att i dagens hälsoorienterade samhälle diskutera
religion i lokala sporthallar, eller varför inte under ett halvmaraton i Göteborg en
molnig eftermiddag med perfekt löparväder.
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Hvorfor drar unge katolikker
til World Youth Day?
Av J a n e S kj o l d l i
Denne artikkelen utforsker bredden av motivasjonsfaktorer hos et utvalg respondenter
som deltok i World Youth Day (WYD) i Kraków, Polen. Tidligere forskning har etablert
opplevelsen av religiøst fellesskap som det aspektet ved WYD-opplevelsen som gjør
sterkest inntrykk for unge katolikker, men det har fått mindre oppmerksomhet som
en potensiell motivasjonsfaktor. Denne artikkelen nyanserer bildet ved å fokusere på
selvrapporterte motivasjoner for deltakelse, og hvordan fellesskapsaspektet konstrueres
i intervjuer. Blant motivasjonsfaktorene finner vi transnasjonale møter, reisefellesskap,
paver, helgener, hellige steder, en opplevelse av WYD-deltakelse som Guds vilje, men
også arbeidsoppgaver og uvilje mot å delta. Artikkelen relaterer fellesskapsopplevelser
til selvfortrylling og selvspiritualitet – konsepter som oftere appliseres i studiet av nyreligiøsitet.
Nøkkelord: World Youth Day, WYD, verdensungdomsdagene. pave Frans, pave Johannes
Paul II, helgener, hellige steder, pilegrimsferd, pilegrimsreise, religiøse fellesskap,
religiøs motivasjon, religiøs deltakelse, stevne, festival, ungdom, ungdomskultur, katolisisme, Den katolske kirke, selvspiritualitet, selvfortrylling, selvrapportering, intervjuer,
feltarbeid
Jane Skjoldli. University of Bergen, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion
(AHKR), Øysteins gate 3, 5020 Bergen. E-post: jane.skjoldli@uib.no

World Youth Day (WYD) er et religiøst stevne for ungdommer og unge voksne
som arrangeres av Den katolske kirke hvert andre til tredje år.1 Stevnet ble etablert som en ny katolsk tradisjon i løpet av årene 1984–1986, men det var først
i 1986 at stevnet fikk navnet World Youth Day. Aldersgruppen som er kvalifisert
for å delta, strekker seg fra midten av tenårene til midten av trettiårene, med
noe variasjon fra gang til gang; eksempelvis var aldersgrensene i 2016 satt til
16 og 36 år, mens de i 2008 var 15 og 35 (Mason, 2008: 2). I 2016 kom deltakerne fra 185 forskjellige land og tilbragte flere store fellessamlinger sammen,
hvor faste poster på programmet er åpningsmesse, velkomstseremoni for paven,
flerspråklig katekese, utøvelse av korsveien fredag, pilegrimsvandring til et
1 WYD ble feiret med større hyppighet under Pave Johannes Paul II (1978–2005) enn under Benedict XVI
(2005–[2013]) og Frans (2013–).
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samlingssted og nattevake lørdag, samt messefeiring søndag morgen. Vaken og
søndagsmessen ledes alltid av paven.2
Dersom man tar utgangspunkt i promosjonsmateriale, dokumenter og
medierapporter, som ofte fokuserer på paven, kan det være fristende å anta at
paven er WYDs viktigste attraksjon og at møtet mellom paven og unge er det mest
sentrale aspektet ved WYD. En slik antakelse gjør seg gjeldende hos religionssosiologene Alex Norman og Mark Johnson (2011), som riktignok observerer at
katolske læremyndigheter, arrangører og journalister konsekvent kaller deltakerne for pilegrimer, stevnet for en pilegrimsferd, samt at paven er en sentral del
av WYD som fenomen (Polish Press Agency and Catholic News Agency Poland,
2016).3 Deres fokus på paven som en flytende geografisk pilegrimsdestinasjon
gjør det imidlertid vanskelig å se det som gjør WYD unikt sammenlignet med
andre arrangementer i forbindelse med pavebesøk: at målgruppen utgjøres av
ungdom og unge voksne og har et fastlagt program (Norman and Johnson 2011:
380).4 Ifølge eksisterende deltakerundersøkelser er det imidlertid ikke paven som
gjør størst inntrykk; det er heller opplevelsen av Den katolske kirke som et globalt
religiøst fellesskap. Undersøkelsene vier imidlertid mindre oppmerksomhet til
fellesskapsopplevelsers rolle som motivasjonsfaktor og hva fellesskapsopplevelsen går ut på (Mason, 2008: 6–8; Mason et al., 2008; Mason, 2009: 12–14).
Spørsmålene som står sentralt i denne artikkelen er derfor: Hvorfor drar unge
katolikker til WYD? I forlengelsen av det, hvordan kan vi forstå WYD-deltakeres
fellesskapsopplevelse og rollen den spiller i deres motivasjoner for å delta? Hva
kan det i sin tur fortelle om forståelsen av ungdom og fellesskap i katolsk kontekst?

Metode

og utvalg

Hovedgrunnlaget for artikkelen er materiale samlet inn under feltarbeid, med
semi-strukturerte intervjuer og ustrukturert deltakende observasjon som primærmetoder. Av et større utvalg er bare syv respondenter direkte synlige i denne
artikkelen: seks kvinner og to menn, ett fullt medlem av en kvinnelig religiøs
orden og seks lek-katolikker, men ingen ordinerte prester, diakoner, eller medlemmer av mannlige religiøse ordener inngår i det større utvalget, som også
har en sterk overvekt av kvinnelige respondenter. Samtlige respondenter identifiserte seg som katolikker og oppgav å ha vokst opp i katolske hjem. Det var
2 Dette overgikk normalen, som ligger på 160–170 land ( Jackowski et al., 2016).
3 Eksempelvis titulerte Vårt Lands journalist Heidi Marie Lindekleiv sin reportasje om WYD 2016 som «Festivalfarten», et ordspill på det norske begrepet valfart. Hun innlemmer også et sitat fra 21 år gamle Trai Paul
Nguyen fra Stavanger, idet hun påpeker at «De heter forresten ikke deltakere: «Det er jo en pilegrimsreise vi er
på»» (Lindekleiv, 2016).
4 Også Sylvia Collins-Mayo ser ut til å ta for gitt at WYD er en pilegrimsferd, uten å spesifisere hva det innebærer
(Collins-Mayo, 2012: 86). For en kritisk gjennomgang av stevnets utvikling og forholdet til pilegrim og pilegrimsferd som begreper, se (Skjoldli, 2017 [kommende]).
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en forutsetning for respondentrekruttering at kandidatene var fylt 18 år, noe
som ekskluderte de yngste WYD-deltakerne. To respondenter var i sine sene
tenår, fire i tjueårene, og to i trettiårene. I materialet for denne artikkelen inngår
to gruppeintervjuer og to individuelle intervjuer. Som ledd i anonymiseringsprosessen er respondentene tildelt alias, delt inn i aldersgrupper fremfor å bli
gjengitt med eksakt alder, og potensielt identifiserende informasjon om reisegruppen og bispedømmet som var ansvarlig for den, er fjernet eller endret.
Alle respondentene i artikkelen er fra samme reisegruppe. Første kontakt
med respondentutvalget ble etablert under et opphold som gjesteforsker ved det
katolske University of Notre Dame i USA våren 2015. Da fikk jeg kontakt med
katolikker fra flere steder i landet, herunder en gruppe unge voksne katolikker
som tilhørte et bispedømme med planer om å dra til WYD 2016 i Kraków, Polen.
Etter å ha informert gruppelederen om forskningsprosjektet, inviterte han meg
til å reise sammen med dem. Det konkrete utvalget ble gjort under feltopphold i Polen, ved personlig kontakt med hver enkelt respondent. I Polen dro jeg
sammen med reisegruppen fra Warszawa til Częstochowa, Katowice, Wadowice,
og Auschwitz II: Birkenau før vi ankom Kraków hvor selve WYD-arrangementet
fant sted. De forutgående stoppestedene stod på en lang liste over «steder av
interesse» i Polen for WYD-deltakere og ble omtalt som stoppesteder på en
lengre pilegrimsferd.5 Reisen varte i totalt ti dager.
I denne artikkelen fokuserer jeg på respondentenes selvrapporterte motivasjoner for å delta i WYD 2016 og supplerer med observasjoner. Intervjuer er
problematiske kilder til religiøs praksis, men også til motivasjonsfaktorer fordi
selvrapportering ikke tegner rene, fullstendige, eller reelle bilder (Stausberg,
2011b: 383–384). Likevel kan man anta at selvrapporterte motivasjoner utgjør
en del av respondentenes selvforståelse som deltakere og er med på å konstruere deres personlige WYD-narrativ. Materialet kan derfor fortelle noe om
hva deltakerne ønsker å kommunisere om seg selv, om sin deltakelse, og om
arrangementet. Konstruksjon av personlige narrativ er også viktig for sosiale
prosesser hvorved normative idealer konstrueres og opprettholdes, ved å signalisere hvilke motivasjonsfaktorer som har høyere og lavere status. Det indikerer
ikke mangel på oppriktighet, men kan signalisere forestillinger om hva oppriktighet er og hvilke føringer slike forestillinger legger for hva som er og ikke
er sosialt akseptabel motivasjon for å delta på WYD. Samtlige intervjusitater er
oversatt fra engelsk. Alle oversettelser er mine egne og har innebåret noen milde
omformuleringer for å ivareta meningsinnhold på idiomatisk nivå.
5 Lesere som er interesserte i forhold mellom religion og turisme kan finne det interessant at Polens offisielle turistorganisasjon samarbeidet med WYD på dette området. Eksempelvis lenker den offisielle arrangementssiden
for WYD 2016 direkte til turistorganisasjonens nettsider, noe som hinter til det symbiotiske forholdet mellom
WYD som katolsk arrangement og vertslandets turistindustri (WYD Krakow 2016, 2016).
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Motivasjonsfaktorer
H i g h fi v e me d k at o l i k k er fra h ele verd en
En varm og solfylt morgen utenfor konsert- og konferansesenteret Tauron
Arena intervjuet jeg en gruppe med fire kvinnelige deltakere i tjueårene. Ett av
de første spørsmålene gjaldt hvorfor respondentene bestemte seg for å delta.
Aria, en kvinne i tjueårene, grep ordet:
Jeg bare: «Jeg elsker å reise, jeg elsker troen min.» Liksom «Hva … hva mer er det
å finne ut om dette [stevnet]? Meld meg på!» Så jeg ble bare veldig fascinert av det
faktum at det er folk fra verden rundt som møtes.

Victoria, – en annen kvinne i tjueårene – nikket et bekreftende «mhm», før
hun fulgte opp:
Ja. Jeg tror det er greien for meg. […] Jeg liker å oppleve hvor global og universell Kirken
er. Liksom: Du kan se flagg fra alle land, [gjøre] high five [med] katolikker fra hele
verden. Liksom: Hva søren er det, liksom, hvorfor skulle vi få muligheten til å gjøre
dette?6

Aria fulgte opp med en anekdote: «Folk fra Australia stod ved siden av meg da vi
var på Messe i Częstochowa og det var bare … ett av de mest meningsfylte øyeblikkene så langt.» Jeg bad henne utdype:
Bare det å innse at, liksom, «Hei, vi [feirer] denne messen. Biskop [navn] sier messen,
men deres biskop er også der oppe [ved alteret], men vi svarer liksom alle på samme
måte. Vi deler alle den [samme] troen. Vi [etablerer] alle en dyp forbindelse med det
stedet og vår tro – alle på samme tid.» Og det var bare veldig, ehm, dypt på den måten
at det var: «Wow, dette er … Dette er virkelig det vi dro hit for.»

Jeg spurte dem hva de likte med fellesskapsopplevelsen og hvordan det var forskjellig hjemme og på WYD. Aria fortsatte:
Vanligvis – hjemme, hvis jeg er ute et sted, ehm … Noen ganger er det flotte samtaler, du
har vennlige diskusjoner med folk, men det er hele tiden som om du er på ballen, liksom
[…] Som hvis du har en venn fra en eller annen protestantisk religion, som er kristen
liksom men ikke katolikk, som stiller alle disse spørsmålene og du må være i stand til å
besvare dem … Det er på en måte fint å bare ikke ha det stresset. […] Liksom, alle her, vi
tror liksom alle på det samme og vi kan alle bare tilbe sammen her og nå.

6 Victoria bruker ikke noen spesifiserende adjektiver sammen med «kirken» (the church), noe som tyder på at
hun snakker om Kirken med stor K – ekklesia som Kristi kropp. Ideen om at Den katolske kirken utgjør et sentrum for en bredere, allmenn Kirke med stor K som brer seg utover institusjonens grenser, er gammel, men ble i
moderne tid dominerende under og etter Andre Vatikankonsil. Den franske dominikanermunken Yves Congars
ekklesiologi hadde betydelig innflytelse i denne retningen (Dulles, 2002: 41).
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«Det er som om du kjenner sjelen deres litt allerede», sa Victoria, før Aria la
til: «Det er liksom når du finner ut at «Åja, du er katolikk. OK.» Det er det
bonding-øyeblikket; dette kommer til å fungere. Dette kommer til å gå helt fint.
Liksom at «Du forstår meg»!» lo hun.7
Sophia, også hun i tjueårene, meldte seg nå inn i samtalen. Inspirert av
Victorias svar tidligere, la hun til at man «får en idé om hvor universelt det [fellesskapet] er.» Jeg spurte hvorfor universalitet er viktig for henne.
Fordi jeg vet liksom, i hvert fall for meg personlig, at det er veldig lett å bli fanget i det
hverdagslige med troen din, ikke sant? Og bare, du blir liksom fanget i, du vet, bare ditt
eget [lokale] fellesskap – som er vakkert, men hvis vi skal være, du vet, en universell
kirke, synes jeg det liksom er viktig å forstå det konseptet litt bedre. Og derfor liksom, tror
jeg for meg, var det å være i stand til å komme og bare oppleve det mer håndfast – eller
se det tydeligere – veldig viktig. Og det bare gir deg et større perspektiv på hva du er en
del av.

Når respondentene forklarer hvorfor fellesskapsopplevelsen er viktig for dem,
sammenligner de sine lokale fellesskap hjemme i USA med WYD, hvor de opplever Kirken som et universelt, transnasjonalt, og implisitt globalt, fellesskap.
Man oppfatter også at fellesskapsopplevelsen er moro for dem gjennom konkrete, uformelle uttrykk som å hilse på grupper fra andre land i gatene, hvor de
klasker nevene med hverandre mens de passerer, men også i mer formelle sammenhenger, hvor fellesskapet får uttrykk gjennom lik respons i messeliturgien.
For Aria var det et uttrykk for «samme tro», noe hun opplevde som befriende
på et sosialt nivå. Det var imidlertid ikke bare det globale fellesskapet som ble
styrket.

R e i s e fe l l e s s kap et
Adelaide er en nonne i de tidlig trettiårene og hadde allerede deltatt ved WYD
2011 i Madrid. Tidligere hadde hun utpekt fellesskap som ett av de viktigste
aspektene ved å være katolikk for henne. WYD gav fellesskapet i bispedømmet
et særskilt uttrykk, forklarte hun: «Jeg synes bare det føles lettere og mer sammensatt [communified] her, siden vi er alle samlet og vi er så nærme, så vi kan gå
[til fots] overalt. Det er virkelig fantastisk.»
Det var ikke tilfeldig at hun knyttet fellesskapsopplevelsen til det å gå
sammen til fots. Før hvert arrangement som involverte hele reisegruppen,
samlet vi oss for å gå sammen til de ulike stedene. Samlingens funksjon var
nok primært logistisk og organisatorisk; det gjorde det lettere for reiselederne å
holde oversikt over alle deltakerne i reisegruppen, samt for deltakerne å trygt nå
frem til hver enkelt destinasjon. Samtidig tilrettela samlingene for felles religiøs
7 Opplevelsen av å ha religiøst fellesskap med andre på egen alder som en motsetning til hverdagslige situasjoner,
har også fellestrekk med kristne stevner i Norge (Trysnes, 2013: 32).
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praksis, ofte gjennom bønn (særlig av Rosenkransen og Den guddommelige
barmhjertighets krans) og en humoristisk sang som uttrykte reisegruppens tilhørighet til et felles bispedømme under felles biskop.8 Den biskopen som alle
WYD-deltakere har felles, er biskopen av Roma – paven.

Pa v e r , h e l g e n e r o g p ileg rim sferd
Flere forskere har vært opptatt av å se på paven som motivasjonsfaktor, og her
er det lett å anta at det er den regjerende paven som er viktigst. Materialet mitt
maler imidlertid et mer nyansert bilde. Ibis, som jeg intervjuet individuelt, forklarte at hun ønsket å være med for å få «åndelig fornyelse», samt at hun mente
WYD-turen «ville være en flott måte å besøke et annet land på»; da kunne hun
kombinere utenlandsbesøk med å gå til messe hver dag og «besøke disse hellige
stedene».
Om jeg ser, liksom, paven, ikke sant, tenkte jeg: «Hey, det ville være et pluss!» men jeg
tror ikke min hovedgrunn for å komme er å se paven, men å se katolikker fra hele verden.
Og bare å kunne ha flere påfølgende dager der du bare, liksom, er fylt av bønn og, du vet,
sånne ting.

Ibis trodde imidlertid at paven var en hovedattraksjon for andre deltakere: «Ja,
jeg kjenner folk som bare: «Jeg skal endelig få se paven!» og jeg bare, «Vel, det
er mange folk her!» lo hun. Ibis hadde imidlertid allerede sett paven dagen før,
da han passerte henne og en annen deltaker.
Samme dag stod vi i lobbyen til hotellet og ventet på at vi skulle dra. Plutselig
spredte det seg et rykte om at paven snart skulle passere gaten utenfor i bil, på
grunn av en politibilkaravane som passerte. De fleste av dem som var samlet,
løp ut av lobbyen for å se ham kjøre forbi. Skuffelsen var merkbar da det ble
oppdaget at det ikke var Frans, og alle som var kommet ut, somlet seg inn igjen
i lobbyen. Det kunne virke som om Ibis ikke opplevde det å se paven som en
tilstrekkelig god nok motivasjonsfaktor og stilte dermed opp andre faktorer i
tillegg – faktorer som peker mot mer normativt aksepterte religiøse objekter
som messefeiring, helgener og helligsteder.
Det var imidlertid en annen pave som det lot til å være langt større aksept for
å fremheve som motivasjonsfaktor. Dette kom først på bordet da Victoria løftet
frem besøk til hellige steder.
Du vet konseptet om, liksom, en pilegrimsferd som liksom en helliggjørende opplevelse;
du vet: reisingen og det å være på hellige steder hvor du ikke ville hatt sjansen til å være
og å be på steder hvor du ikke ville hatt sjansen til å be. Jeg tror det er en annen grunn til
at jeg kom.
8 Det er dessverre ikke mulig å gjengi sangteksten uten å gå på kompromiss med anonymiseringsløftet og dermed bryte forskningsetiske retningslinjer.
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Sophia la til:
Det er liksom, å være på de samme – fordi du vet, ehm – vi holder disse helgenene så
høyt fordi de er en så god rollemodell [sic]. […] Så alle disse kanoniserte helgenene som
alle snakker om, ikke sant, å være en førsterangs rollemodell, og hvordan det er meningen at vi på en måte imiterer deres [leve]måte. Og, liksom bare å være på samme sted
hvor de var, er bare … Det gjør det bare så mye mer …

«… virkelig», skjøt Victoria inn. «Virkelig, ja!» svarte Sophia. Man kan dermed
spørre hva «det» var som ble så mye mer virkelig. Før, under og etter besøkene
til de hellige stedene tilknyttet Johannes Paul II, vektla reisegruppelederne og
særlig prestene ulike sider ved hans semihagiografiske biografi – da særlig hans
hengivenhet til Jomfru Maria.9 Man kan dermed tenke seg at det var de hagiografiske, narrative elementene ved Johannes Paul II som ble mer virkelig for dem.
Jeg spurte gruppen hvilke helgener som var viktigst for dem på denne reisen.
«Definitivt JP2,» svarte Victoria, som dermed brukte den populære forkortelsen for Johannes Paul II. Hun la også til at Edith Stein – en jødisk kvinne som
konverterte til katolisismen og ble nonne – var viktig for henne, særlig under
besøket til Auschwitz. «‘Hvilket gasskammer,’ ikke sant ‘ble hun sendt til’ og
‘hvor stod hun’.» Victorias forhold til denne spesifikke helgenen gav dermed
besøket et nytt lag av mening. Auschwitz var ikke bare et sted med sterk historisk
relevans eller generell religiøs interesse; det var et sted hvor hun selv fikk leve
seg inn i livet til en helgen som var personlig viktig for henne. Andre helgener som var viktige for dem, var nonnen Faustina Kowalska – opphavskvinnen
til Jesus-bildet Den guddommelige barmhjertighet – samt Maximilian Kolbe,
som regnes for martyr da han tilbød seg å dø i stedet for en annen i Auschwitz
(Johnson and Zurlo, 2014: 679).10
Johannes Paul II besøkte også Auschwitz i 1979, og dødsleiren stod på besøkslisten til pave Frans. Som pave i 26 år strakk førstnevntes pontifikat seg langt
inn i livene til mange av deltakerne. Nettopp dette understrekte Aria idet hun
spekulerte i at: «Jeg tror JP2 er viktig for alle oss som kommer hit fordi, ikke
sant, det var han som var pave fra tiden da vi ble født og frem til tiden da vi ble,
liksom, unge voksne.» Hun la til:
Det er bare det at han som er den vi alltid har hørt om og bare, ikke sant, å vite at dette
er [stedet] hvor hans tro ble formet og dette er, ikke sant, han kjempet så mye for ehm,
9 Johannes Paul II ble populært dyrket som helgen før han ble helgenkåret, særlig etter saligkåringen i 2011
(Skjoldli, 2012). Han ble helgenkåret sammen med Johannes XXIII i 2014. Biografier om Johannes Paul II
inneholder ofte semihagiografiske elementer. De er semihagiografiske fordi de hinter til hagiografiske aspekter
ved hans liv heller enn å eksplisitt etablere dem. Et godt eksempel på dette er George Weigels to bestselgende
biografiske verker (Weigel, 2005 (2001); Weigel, 2010). Han regnes også som en av skytshelgenene for WYD
generelt, og WYD 2016 spesielt.
10 I Auschwitz var det særlig Kolbe som ble fremhevet, blant annet gjennom en stor plansje som var satt opp
utenfor brakken hvor han ble holdt fanget. Her stilte flere av deltakerne seg opp for å be inntil brakkeveggen.
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troen i sitt eget land. Og han elsket det så høyt og han ble pave og ble slik en stor leder.
[…] En rollemodell for oss alle […] Det tar veldig pusten fra en å være, liksom, overalt
hvor han har vært, på en måte.

Johannes Paul II og besøk til stedene hvor han hadde vært, var viktig for Aria på
samme måte som Edith Stein var viktig for Victoria. Besøk til steder tilknyttet
deres livshistorie gjorde åpenbart sterkt inntrykk på dem. Her kommer også
helgenpaven frem som forbilde. I et ytterligere eksempel fra senere i intervjuet,
spurte jeg gruppen hva de trodde paven håper på å oppnå gjennom WYD: «Denne
paven eller JP2?» spurte Aria. Altså, «paven» som var så viktig for Victoria og
Sophia, var ikke Frans, men Johannes Paul II, og fordi han var den de kjente som
pave under sin oppvekst, var det ikke gitt hvilken pave man snakket om ved bruk
av ordet paven.
Selv om Johannes Paul II var viktig for dem personlig og formet grunnlaget
for reisen som en pilegrimsferd i den forstand at det innebærer besøk til hellige
steder, hadde pave Frans også betydelig appell. Sophia sa hun «tenker at World
Youth Day passer for pave Frans» og utdypet:
Jeg tenker bare at han har denne gleden, ikke sant – alle snakker om hvor glad han er.
Han bare har denne gleden og denne freden og dette, dette håpet, og han vet hvordan
han skal forene folk, tror jeg. Og det er det World Youth Day handler om – enhet og, du
vet, bare glede og håp og derfor, ehm, tenker jeg at jo mer han kan levendegjøre det i
Kirken, særlig i de unge […] vil det bli oppnådd; hele ideen om World Youth Day vil bli
oppnådd.

For Sophia var det enhet, glede og håp pave Frans kunne oppnå gjennom WYD;
det er dette hun anser som arrangementets formål og essens. Det er også verd
å legge merke til hennes tro på at det hun identifiserer som målet med WYD vil
bli oppnådd. Pave Frans kroppsliggjør med andre ord formålet med WYD ved
sine egenskaper. Victoria beskriver WYD som en pilegrimsferd, noe som gir synlighet til noe langt mer dyptgripende. Som tidligere nevnt påpeker Norman og
Johnson at begrepene pilegrim og pilegrimsferd gjennomsyrer hele arrangementet (2011: 378).

T v e t y d i g m otivasj on
To av respondentene gav imidlertid uttrykk for at deres motivasjon ikke var
entydig. Det betydde imidlertid ikke at det var ensidig mundane motivasjonsfaktorer som drev dem til WYD 2016. «For meg er det en del av jobben min,»
lo Caspar:
Men om jeg ikke ville dra, er jeg ikke sikker på at jeg ville blitt tvunget til å dra heller, så
… Ja. Jeg vet ikke. […] Det som var spesielt med denne var Polen, som – jeg har aldri vært
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i Polen før og det var JP2s hjemland. Og med pave – særlig pave Frans – ehm, jeg ville
gjerne ha det her borte med pave Frans. Høre hva han har å si. Så det var en kombinasjon av ting. […] Fordi jeg er eldre, husker jeg JP2 mer enn pilegrimene her også, så det er
en sterkere kobling for meg.

For Caspar var de selvrapporterte motivasjonsfaktorene altså knyttet til arbeid,
Johannes Paul II og pave Frans. Hans primære motivasjon var altså ikke religiøst, men heller pragmatisk orientert. Caspar fant sin kontrast i Oliver, som
leende uttrykte at «ehm, helt ærlig: Jeg ville ikke dra.» «Hvorfor ikke?» spurte
jeg.
Fordi jeg visste hva jeg involverte meg i. Jeg er ikke noen fan av folkemengder. Og ehm,
jeg er [i slutten av trettiårene], så jeg begynner å bli litt eldre. Liksom, jeg – jeg har barn
hjemme som jeg kommer til å savne og ehm, så det var bare en av de tingene hvor […]
«Jeg lar ungene dra. De kan ha det gøy.» Ehm. Men nei, jeg satt i kirken og følte meg
på en måte bare kallet. Jeg hadde denne følelsen, liksom, at jeg liksom burde dra. Og hvis
vi skal få gode bilder av dette stevnet, ehm … Jeg kjenner egentlig ingen andre som kan
påta seg det. […] Så her er jeg!

Jeg fikk inntrykk av at Oliver kjente på dårlig samvittighet overfor det å etterlate
ektefelle og barn i ti dager. Han gav også uttrykk for å føle seg litt utilpass fordi
han var litt eldre enn de andre i reisegruppen. Jeg grov litt: «Så derfor bestemte
du deg for å dra, du følte at Gud ville at du skulle være her, på en måte?»
Nettopp. Og jeg utviklet det bittelitt på en måte, hvor ehm… Som da jeg dro [til WYD i
Köln] i 2005, var det ikke velorganisert fra – vår private reise var ikke så godt organisert. Det var mye mer som en ferie, mindre som en pilegrimsferd. Så vi hadde denne
fine turpakken med fine hotell og «Å, forresten, vi skal til World Youth Day […] mot
slutten av uken», skjønner du? Så vi hadde en fin tid i Tyskland, ikke sant, på tur til alle
disse forskjellige stedene og sånn, men det var også veldig lett å på en måte bare, åndelig
sett cruise gjennom arrangementet og ikke virkelig grave seg ned i det. Så mitt mål med
kameraet mitt er […] å få dem – i alle fall i et øyeblikk – til å stoppe og bare komme ut
av seg selv.

Oliver deltok først på WYD som elev ved high school. «Jeg var en dust», lo han.
Jeg var som en hvilken som helst annen videregående-gutt. Jeg og vennene mine var, eh,
jeg mener vi – vi spilte hacky sack mens de [andre] gjorde Korsstasjonene. Skjønner du?
Vi liksom bare [drev og] tøyset. Til lunsj gikk vi på Hooters – som er en restaurant hvor
jenter går med upassende klær – fordi vi var high-school-gutter, ikke sant. Det er ikke
meg nå i det hele tatt, men meg på den tiden – det var meg. Så du skulle tro at å dra til
dette svære arrangementet midt i Denver var meningsløst for meg. Men det var det ikke!
[…] Jeg så for første gang den universelle katolske kirken. Du vet, ordet «katolsk» betyr
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«universell», så å se den verdensvide katolske kirken åpnet virkelig øynene mine.

Når Oliver beskriver sin tidligere WYD-opplevelse fra 2005 i Köln som dårlig
organisert, med fine hotell, mer som en ferie og mindre som en pilegrimsferd,
kommer vi også nærmere behovet for en guddommelig inspirert motivasjon for
å kunne rettferdiggjøre egen deltakelse.
Olivers følelse av at Gud ville ha ham med på WYD, tillot ham å sette egen
deltakelse inn i en ny ramme: Han etterlot ikke familien for å dra på ferie til
Europa med en rekke unge voksne; han skulle utføre en guddommelig gitt
oppgave som innebar å hjelpe ungdommer til å oppnå den samme fellesskapsopplevelsen som han beskrev som definerende for sin egen religiøse utvikling.
Her kommer det også frem et uttrykk for et skille mellom ulike motivasjonsfaktorers status; Oliver ønsket å gjøre det som kanskje var en «ferie» for yngre
deltakere, til en pilegrimsferd. Han søkte å innlemme dem i samme opplevelse
som han selv hadde hatt.

D i s t an s e r i n g t i l et yng re selv
I sammenheng med den sosiale konstruksjonen av ulik sosial status for forskjellige motivasjonsfaktorer finner vi skiller mellom et tidligere, yngre jeg og et
nåværende, eldre ungt jeg.
I likhet med Søster Adelaide og Victoria hadde også Oliver og Caspar deltatt
ved tidligere WYD-stevner. WYD 2016 var de to sistnevntes tredje stevne:
Oliver hadde tidligere vært i Denver i 1993 og Köln i 2005, mens Caspar hadde
vært i Köln i 2005 og Madrid i 2011. WYD 1993 gav Oliver et nytt perspektiv på
kirken hans, som han fortalte at motiverte ham til å lære mer om katolisisme.
Et tydelig før/etter-skille som markerer seg i Olivers narrativ som har paralleller til Benedict Andersons konversjonsdefinisjon (Anderson 2006 [1983]: 15).
Definisjonen er ikke basert på «aksept av særskilte religiøse læresetninger, men
alkymisk absorbering». Riktignok innebærer Andersons definisjon at man bytter
ut én identitet med ett navn med en annen identitet knyttet til et annet navn. Det
passer ikke umiddelbart her da Oliver definerer seg selv som både «krybbekatolikk»11 og «hedning» på den tiden, men Andersons poeng er likevel aktuelt:
«Hele naturen til menneskets væren er sakralt formbart». I Olivers tilfelle er det
nettopp opplevelsen av å se universalitet – å se det større, globale fellesskapet –
som gjorde så sterkt inntrykk på ham at det formet hans identitet som katolikk,
noe som kan minne om andre eksempler på opplevelser av seg selv om en del av
«noe større» (James 1985 [1902]: 361; Chemin 2012: vi). Han var født inn i en
katolsk familie og beholdt en katolsk identitet, men betrakter likevel sin tidligere
adferd og holdninger som «hedenske». Oliver og Caspar var eldre enn de andre
11 «Krybbekatolikk» (cradle Catholic) er et begrep som brukes om katolikker som ble døpt som barn og oppdratt
som katolikk, som regel i en katolsk familie.

[66] Prismet

forskning

respondentene, noe som kan være med på å forklare deres tvetydige motivasjon
for å delta i et ungdomsstevne, men deres minner om tidligere WYD-erfaringer
forteller likevel noe om hvordan motivasjon for WYD-deltakelse kan utvikle seg
i senere livsfaser.
Sammen med Olivers vitnesbyrd er Victorias fremstilling av WYD 2005 i Köln
av interesse:
Jeg var veldig ung på den tiden, så jeg tenkte mye mer på det som en ferie. […] Jeg var
bare ikke mentalt i stand til å oppleve det som en pilegrimsferd, tror jeg. Jeg har noen
nøkkelminner, som å gå til Messe på tysk og bare liksom «Det er det samme! Alle delene
[av liturgien] er de samme!» Og jeg vet i grunn hva som skjer og bare liksom «Å, det er
kult. Katolsk er virkelig universelt, liksom. Fett.» Det er i grunnen det hele. Å, og mange
folkemengder. Mange folkemengder [ler.]

Jeg spurte henne hva hun opplevde som forskjellig mellom Köln 2005 og Kraków
2016.
Vel, jeg er mye eldre nå, så jeg mener det er nesten – mer enn ti år siden at jeg dro dit,
så jeg er bare mye sunnere åndelig, liksom. Jeg vet hvorfor jeg er katolikk nå, og liksom
hvor jeg er i mitt åndelige liv er mye mer klart for en opplevelse som dette. Jeg [har] også
mye mindre energi, så det er en enorm utfordring å komme seg rundt og det føles mer
pilegrimsferdaktig [pilgrimage-y].

Victoria skiller mellom sin deltakelse ved WYD 2005 og 2016 ved å kontrastere
holdninger og kapasitet for pilegrimsferd, og det hun kaller «åndelig sunnhet»,
hvori hun legger bevissthet rundt egen religiøs identitet. I motsetning til Oliver
gir ikke Victoria noe spesifikt narrativt konversjonspunkt. Hos begge ser man en
kontrasterende distansering mellom ens tidligere jeg: et yngre, mindre katolsk,
mindre informert, mindre seriøst jeg; et jeg man har vokst fra, ikke lenger identifiserer seg med, og som behandler det som skal være en pilegrimsferd som en
ferie, og dermed bryter med normer og idealer man senere har internalisert. Det
nåværende jeg er annerledes: Det er et eldre, mer katolsk, mer informert jeg; et
jeg man har vokst inn i, stolt identifiserer seg med, og som behandler det som
kunne vært en ferie som en pilegrimsferd.
Både Oliver og Victoria får også frem at man skiller mellom ulike måter å
tilnærme seg WYD på. Skillet går ikke her mellom begrepene turisme og pilegrimsferd – turisme kan godt involvere ønsker om å se et annet land og oppleve dets
historie og kultur. Disse faktorene er både vel integrert og viktige idealer blant
respondentene. I stedet går skillet mellom begrepene ferie og pilegrimsferd,
hvor ferie implisitt indikerer gøy og avslapning preget av manglende religiøs
interesse, og hvordan et yngre jeg mangler enten interesse eller kapasitet for å
behandle WYD som en pilegrimsferd. Fra disse respondentene å dømme, handler
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det å behandle WYD som pilegrimsferd om å være bevisst sin religiøse identitet
og hvorfor man er katolikk, vise interesse for helgener, aktuelle helligsteder,
messedeltakelse og andre religiøse hengivenhetsøvelser.12
Oliver og Victoria legemliggjør WYD-suksessnarrativer, hvor stevnet har
bidratt til å øke to unge katolikkers religiøse engasjement. Her er det verd å
nevne at WYD skiller seg fra øvrige kristne stevner i samme deltakerskala, som
for eksempel karismatiske misjonsmøter hvor konvertering av ikke-kristne
er et sentralt mål.13 WYD er nemlig et ledd i det som kalles Den nye evangeliseringen, og har først og fremst til hensikt å evangelisere unge som allerede er
medlemmer av Den katolske kirke.14 Med andre ord: WYDs målgruppe er ikke så
mye ikke-katolikker som katolikker med lav interesse og det magisteriet gjerne
kaller lavt nivå av internalisert katekese; slik sett kan man betrakte WYD som
en form for intrakatolsk indremisjon. WYDs formål overfor målgruppen er også
en spesifikk form for konversjon, nemlig fra mindre til mer engasjert. Slik sett
passer særlig Olivers opplevelse inn i Michael Masons undersøkelse av konversjon ved WYD, fra et «nominelt medlemskap til mer hengivent engasjement;
eller fra en mindre opplevelsesrettet form for religiøsitet til en mer intenst
affektiv form» (Mason 2010: 3). Olivers konversjon skriver seg dermed inn i
Masons konversjonsmodell og da særlig en type konversjon som inntreffer på
grunn av sosialisering, «fra utsiden og inn», hvor tilhørighet kommer først og
påfølges av «personlig tro» (Mason 2010: 7–8).
Et annet perspektiv som her støtter Masons tidligere forskning, er WYD som
overgangsrituale med endret adferd, inkludert overgangen fra svakere til sterkere engasjement blant unge. Et slikt perspektiv er særlig aktuelt med tanke på
hvordan respondentene skiller mellom sitt tidligere, yngre jeg og sitt nåværende
jeg. I denne sammenhengen blir beskrivelsen av seg selv som «yngre da» både
en forklaringsmodell for tidligere (mis)forståelse av WYD, samtidig som den
tjener til å unnskylde de yngre deltakerne, som man implisitt identifiserte som
litt mer ferierende og litt mindre «pilegrimsaktige». Her trakk Victoria frem
lavere energinivå tilknyttet høyere alder som noe som økte ubehag og dermed
bidro til å gi WYD et mer pilegrimsaktig preg for henne.
12 Det er nok mer konvensjonelt å snakke om fromhetsøvelser, men jeg bruker hengivenhetsøvelse her av to grunner. Først fordi det får bedre frem det relasjonelle aspektet mellom utøver og Gud eller helgen, et poeng Håkon
Tandberg etterlyser større oppmerksomhet for blant religionsvitere (Tandberg, 2013), og dernest fordi det er
en bedre oversettelse av innsidebegrepet som brukes om denne formen for religiøse øvelser, nemlig devotion(al)
s.
13 Se for eksempel (Cox, 1995: 221) Det finnes eksisterende forskning på konvertitter ved WYD, men kriteriet
for å vurdere en respondent som konvertitt er svært romslig og skiller ikke mellom respondenter med og uten
katolsk bakgrunn (Mason, 2010: 12).
14 Selv om han ofte får æren for det, var det ikke Johannes Paul II som gav navnet til Den nye evangeliseringen.
Han definerte imidlertid målsetningen for prosjektet som «å gjenoppdage og gjenopplive den kristne tradisjon
og kultur», med utgangspunkt i Den katolske kirken i latin-amerikanske land ( Johannes Paul II, 1986: Nr. 1).
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E t m a n g fo l d av m o t i v as j o n s fak torer i sk j æring sfeltet
m e l l o m i n d i v i d o g fellessk ap
Respondentene peker på flere motivasjoner. Aria liker å reise, men ble også fascinert av det globale aspektet ved arrangementet, i likhet med Victoria, som
også impliserte at det var et stort privilegium for henne å be på hellige steder.
For Sophia var det viktig å oppleve noe annet enn det hverdagslige fellesskapet
hjemme. Søster Adelaide satte stor pris på det å kunne gå til alle destinasjonene
til fots. Ibis var opptatt av «åndelig fornyelse» og ville gjerne se paven, men
vektla også møter med andre mennesker. Oliver og Caspar uttrykte mer blandede motivasjonsfaktorer.
Irene Trysnes har påpekt at det gjerne er lavere terskel for å delta i stevnesammenheng enn det er å krysse dørterskelen inn til et religiøst møte (2013: 31).
Foruten utgiften det er for mange deltakere å reise til stevnestedet, kan man
spekulere i om ikke det samme kan ofte sies om WYD. Andre forskere har foreslått en typologi med fire forskjellige kategorier deltakere: Hengivne, Involverte,
Åpne og Sosiale, hvor de to siste kategoriene til sammen ble anslått å utgjøre
halvparten av deltakerne – omtrent en fjerdedel hver – som igjen peker på at
WYD kan ha lavere terskel enn mange andre former for katolske ungdomstilbud
(Mason 2008: 2). Ruth Webber har foreslått at «gøy» og «store folkemengder»
er blant elementene ved WYD som kan være tiltrekkende på unge (Webber, 2008:
2). Her er det verd å merke seg at Oliver ikke liker folkemengder. Det hadde han
til felles med flere andre i reisegruppen, som ofte forklarte sin misnøye overfor
folkemengdene med at de var innadvendte (introvert), mens de andre var utadvendte (extrovert). Det konstruerte et skille mellom de som likte og ikke likte å
være i folkemengder. Webbers forslag om at folkemengder virker tiltrekkende på
ungdom, behøver derfor nyansering overfor WYD-deltakere. På den annen side
inviterer det også til nyansering av Abby Days argument, at religion blant ungdommer primært tegner et bilde av små fellesskap; selv om små fellesskap også
er viktige ved WYD, bidrar også hvert enkelt individ, tilhørende sine relativt små
fellesskap, til et langt større, globalt fellesskap (2009: 268–269).

Mo t i v as j o n s fak t o r e r h a r forsk j ellig status
De forskjellige motivasjonsfaktorene har ulik status blant respondentene.
Opplevelsen av Den katolske kirkes universalitet handler ikke om å få et globalt
perspektiv, men om å få bekreftet et eksisterende globalt perspektiv ved å
oppleve en tilstrekkelig overbevisende representasjon av det. Flagg fra hele
verden i store folkemengder som utøver samme liturgiske manuskript, materialiserer en selvopplevelse som del av et fellesskap som ikke bare er «større
enn seg selv», men som overgår ens egen fatteevne. Slik sett kan opplevelsen
av enhet i ulikhet og et forenende, transnasjonalt fellesskap forstås som en form
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for selvglobalisering (Callero 2008: 1983).15
Reiselyst og nysgjerrighet overfor et annet land er også fremtredende. Det
indikerer at deltakerne ikke hadde motforestillinger mot å rapportere turismerelatert motivasjon. De markerte imidlertid sterk avstand mot en holdning til
WYD som «bare ferie». Med andre ord ble ikke turisme ansett som en dårlig
og slett ikke tabubelagt motivasjonsfaktor, så lenge den hadde et religiøst preg;
turisme var akseptabelt så lenge det hadde et religiøst fortegn.16
Hvilke motivasjonsfaktorer man ilegger andre og markerer avstand fra,
gir indikasjoner på hvilke som betraktes å være av høyere eller lavere status.
Eksempelvis hadde ønsker om å se den regjerende paven lavere status enn motivasjonsfaktorer knyttet til Johannes Paul II, som ble helgenkåret i 2014. Når
respondentene uttrykker større entusiasme for Johannes Paul II enn Frans,
behøver det ikke nødvendigvis skyldes at de har et nærere forhold til ham.
Det kan også skyldes at Johannes Paul II står høyere i kurs blant konservative
katolikker enn Frans, som gjerne fremstilles som mer «liberal» enn sine to
forgjengere. Det hører også til at den til enhver tid regjerende paven har høy
kjendisfaktor, noe som kan gjøre katolikker som tilhører konservative sokn og
bispedømmer særlig sårbare for kritikk.17 Dette er særlig gjeldende i amerikansk
kontekst, hvor protestantiske anklager om pavedyrkelse og spørsmål ved katolikkers lojalitet hang i lenger enn i Europa.18 Samtidig var det ikke entydig hvilken
pave det dreide seg om når respondentene fikk spørsmål om paven. Det kan tyde
på at også bildet av paven som motivasjonsfaktor for WYD behøver noen grad av
nyansering. På den annen side var WYD 2016 spesiell i dette henseende, i og med
at Kraków og Polen har så mange steder knyttet til Johannes Paul IIs biografi
som i kraft av hans helgenstatus utgjør potensielle pilegrimsdestinasjoner.

Fe l l e s s k a p s s p i r i t u a l i t e t og selvsp iritualitet
Blant alle de ulike motivasjonsfaktorene står fellesskapsopplevelsen sentralt:
For Aria kom det best frem under en internasjonal engelskspråklig messe i
Częstochowa, foran ikonet av Vår Frue av Jasna Góra – ett av Polens viktigste
helligsteder. Sophia stiller opp en kontrast mellom det lokale religiøse fellesskapet og en bevissthet om et bredere, globalt fellesskap, mens Adelaide opplevde at
det lokale fellesskapet representert av reisegruppen ble mer sammenknyttet enn
hjemme. Sophia viste også til hvordan fellesskapsopplevelsen handlet om å få
15 Det er imidlertid problematisk å følge hans resonnement videre, da han bruker religiøs «fundamentalisme»
som eksempel på reaksjon på globalisering.
16 For en innføring i religiøs turisme som analytisk kategori, se (Stausberg, 2011a).
17 Fremstillingen av Johannes Paul II er problematisk i et historisk perspektiv. Eksempelvis ble spørsmålet om
hvorvidt han selv var liberal, diskutert i en nyhetsartikkel i avisen Gazeta Wyborcza i 1997 (Ernest, 1997).
18 I USA, mer enn i mange andre land, har katolikker måttet tilpasse seg en minoritetstilværelse i en majoritetskultur sterkt styrt av protestantisk hegemoni. Dette ble særlig tydelig under valgkampen før John F. Kennedy ble
president (McGreevy, 1997: 130). Se også ( Jenkins, 2003; Tweed, 2011).
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et annet perspektiv på sin egen plass i Den katolske kirke som en global religiøs
størrelse.
I Imagined Communities bruker Benedict Anderson konseptet forestilte fellesskap i en antropologisk analyse av nasjoner som sosialt konstruerte størrelser.
Flere forskere har imidlertid benyttet konseptet for å belyse forestilte fellesskap i
religiøse kontekster, også i møte med Den katolske kirke (Ryall, 2001). Konseptet
kan også belyse WYD som en innfallsvinkel til «Den universelle katolske kirken»
som forestilt fellesskap. Konseptet er særlig relevant i WYD-sammenheng da
Anderson forstår forestilte fellesskap som fellesskap hvor «medlemmene […] aldri
vil komme til å kjenne de fleste av sine med-medlemmer, møte dem, eller selv
høre om dem, men i hvert enkelt [medlems] sinn lever bildet av deres fellesskap» (Anderson 2006 [1983]: 5). WYD-deltakere møter heller ikke de fleste av
de andre deltakerne, langt mindre alle verdens katolikker. Likevel er hver enkelt
deltaker med på å forme bildet av et enormt, transnasjonalt fellesskap. I kraft av
de mange flaggene og det høye deltakerantallet blir WYD et bilde på Den katolske kirke i sin helhet.
I Ritual Criticism siterer Ronald Grimes en katolikk blant sine respondenter:
«[Liturgien] er veldig kjent og blir lett ignorert. [Det er] aldri [slik at] alle gjør
alt sammen. Vi må på en måte gjøre dette fordi hvis vi ikke gjør det, er vi ikke»
(Grimes 2010: 25). Fellesskapsopplevelsen er heller ikke bare visuelt fundert;
allsang, high fives og synkron rituell respons rotfester fellesskapsopplevelsen også i audiell og taktil kultur – altså materiell kultur i bredere forstand.
De ulike materiellkulturelle aspektene refererer altså tilbake til respondentene
selv som deltakere og deres opplevelse av å være én del av en større helhet.
Fellesskapsopplevelsen er med andre ord forankret i et materielt utøvende selv.
Fellesskapsopplevelsen ved WYD tilbyr altså en ny religiøs selvforståelse med
det enorme, transnasjonale stevnefellesskapet som middel og inngangsport.
Det inviterer til å snu perspektivet fra å anse WYD som en fellesskapsspiritualitet forankret i individet, til også å forstå WYD som selvspiritualitet forankret i
fellesskapsutøvelse; det forestilte globale fellesskapet er uløselig knyttet til det
forestilte selvet som en del av et forestilt fellesskap. Med andre ord kan man
identifisere selvglobalisering som en sentral funksjon ved WYD.
Dersom WYD-deltakeres selvforståelse forankres, medieres og globaliseres gjennom møtet med og utøvelse av et transnasjonalt fellesskap, og ikles
et religiøst fellesskapsspråk, kan det skjule disse aspektene på overflaten.
Fellesskapsspråket både tilslører og avdekker at opplevelsen av fellesskap også
er en opplevelse av seg selv som en del av noe større. På den ene siden tilsløres det
i en språkdrakt som fremhever fellesskapsord som Kirken og universalitet, samt
at opplevelsen kommer til uttrykk i møter med andre mennesker som tilhører
samme fellesskap som en selv. På den andre siden avdekkes det samme ved at
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referansepunktene stadig er respondentenes egne opplevelser og møter.
Dette har paralleller til det forskere på nyreligiøsitetsfeltet har kalt
«selvdyrkelse» (cult of the self), en form for selvspiritualitet med røtter i moderne
individualisme og terapeutisering (Burchardt, 2017). Her skal man imidlertid
ikke trekke parallellene langt før man oppdager at de skiller seg ad, og en sterkere parallell kommer frem til en form for selvfortrylling. Selvfortryllingen er
individualistisk forankret, samtidig som den stiger frem av fellesskapet, og kan
skrives inn i et bredere vestlig refortryllingsnarrativ, her med kristent fortegn
(Gilhus, 2014: 9). Fellesskapet får selv en form for selvtranscendens.19
Broen mellom ungdomskultur og katolisisme får dermed et selvspirituelt
og selvfortryllende fellesskapelig uttrykk. En slik vinkling vil man i prinsippet kunne anklage for vestosentrisme, siden utvalget her utelukkende består av
amerikanske WYD-deltakere. Det handler om å endre rammene for ens egen
religiøse identitet.

Konklusjon
I epilogen til andre utgave av Sylvia Collins-Mayo og Pink Dandelions Religion
and Youth, skriver Linda Woodhead at det «ikke lenger nytter å snakke om
«ungdom» eller «ungdomskultur» på en udifferensiert måte»; religion spiller
ulik rolle for forskjellige ungdommer i ulike kontekster (Woodhead, 2016: 239).
I denne artikkelen har vi sett eksempler på det. Vi har sett at det å tilhøre forskjellige aldersgrupper kan utgjøre «ulike kontekster» i WYD-sammenheng,
samt at ulike motivasjonsfaktorer kan betraktes som mer eller mindre religiøse, men inngår i et mer helhetlig og nyansert bilde av hva som motiverer unge
katolikker til å delta. Ved å undersøke selvrapporterte motivasjoner for å delta
ved WYD 2016, fremtrer et komplekst bilde av reiselyst, paver, helgener, helligsteder, og en følelse av Guds kall, men også ulyst og plikt. Mest gjennomgående er imidlertid et ønske om å møte andre katolikker – ikke først og fremst
enkeltvis, men i en stor mengde og dermed gjennom en transnasjonal fellesskapsopplevelse, et funn som her støtter tidligere funn publisert av andre
forskere. For noen av respondentene som fremtrer i denne artikkelen, har fellesskapsopplevelsen gjort et så sterkt inntrykk at de skiller mellom et «før» og
et «etter» deres første WYD-opplevelse.
Dykker vi dypere ned i hva fellesskapsopplevelsen betyr for den enkelte, ser vi
at den er materielt forankret og har selvspirituelle og selvfortryllende trekk, og
kan bidra til å styrke unge katolikkers engasjement ved å omdefinere deres forståelse av sin plass i et større religiøst fellesskap. Dersom den enkelte deltaker
19 Selvspiritualiteten er nemlig også koblet sammen med prestehierarkiet, læremyndighetene, og de mest sentrale
sakramentene de råder over som utgjør kriterier for katolsk fellesskapsforankring: skriftemål og kommunion.
Normativt sett er skriftemål i katolsk sammenheng en forutsetning for kommunionsdeltakelse dersom man har
gjort seg skyldig i en dødssynd.
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bidrar til å gjøre det transnasjonale fellesskapet til hva det er, kan fellesskapsopplevelsen ved WYD også endre deltakernes selvoppfatning. Det er med andre
ord et dialektisk forhold mellom enkeltdeltakeren og fellesskapet som bidrar til
å forme begge, og styrke religiøs identitet og fellesskapstilhørighet integrert i et
transnasjonalt globalt perspektiv. I et globalt perspektiv tjener WYD dermed til
å integrere ungdomskultur som et adskilt sjikt i en større, transnasjonal helhet
og enhet.
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Konfirmasjonen i gamle dager
– tvang eller tilpasning?
Kirkebøkene forteller
A v Gi n a D ah l
Det er rundt 280 år siden konfirmasjonen ble innført i Norge, og helt frem til 1912 var
praksisen obligatorisk for alle. I ettertid er det nettopp den tvangsmessige siden av konfirmasjonen som ofte har blitt fremhevet når selve praksisen har blitt vurdert: Utenatpuggingen av et relativt omfattende kristendomspensum, den påfølgende demonstrasjonen av kunnskapene i det offentlige rom og eventuelt den skammen det var å måtte
gå om igjen, gjorde sitt til at konfirmasjonstiden ble sett på som vanskelig av mange.
Bildet er likevel ikke ensartet. Nedtegnelser i kirkebøker viser at flere prester lempet på
kravene når det kom til stykket, deriblant kunnskapskravene. Også forskjellige andre
former for tilpasning ble praktisert.
Nøkkelord: Konfirmasjon, lærdomskrav, tilpasning
Gina Dahl, f. 1969 Rådgiver ved Statsarkivet i Bergen. Fagernes 15, 5043 Bergen.
E-post: gindah2000@gmail.com

Innledning
Konfirmasjonen ble gjort obligatorisk i Norge i 1736. I dag ligger konfirmasjonsalderen på rundt 14-15 år. Konfirmasjonen skjer altså innenfor det vi kaller for
«ungdomstiden». Hva som betegnes som «ungdomsår», og hva forventningene til ungdommen – og ikke minst konfirmanten – er, har imidlertid endret
seg over tid og på linje med samfunnet generelt.1 Imidlertid er konfirmasjonen
fortsatt et viktig religiøst ritual blant norsk ungdom, i alle fall tallmessig sett:
62 % av årskullet valgte i 2015 å konfirmere seg i Den norske kirke.2
1 I dag er det vanlig at de unge blir konfirmerte i niende klasse, og selve undervisningen foregår over en periode
på åtte måneder. Konfirmasjonen skjer altså innenfor det som generelt sett betegnes som ungdomsår. For en
vurdering av vanskeligheten med å avgrense ungdomstiden som sosial og kulturell kategori, se Ida Marie Høegs
(2010a: 44-49) artikkel «Ungdom og religion». Selv om ordet «ungdom» har vært brukt i et par hundre år her
hjemme, har den aldersgruppen termen betegner dog variert opp gjennom historien. Ordet ungdom ble ikke
brukt av Luther selv, og da konfirmasjonen ble innført, ble det heller ikke operert med noen egen ungdomskategori. Gjennom konfirmasjonen ble barn nå umiddelbart voksne. Heller ikke Pontoppidan var alltid like konsekvent i sin bruk av begrepene barn, unge og voksne.
2 Se statistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra
[18.10.2016]. Konfirmasjonen som ritual, og da spesielt i det moderne, har blitt mye diskutert innenfor forskningen de siste årene, deriblant av Høeg 2010b, Salomonsen 2003, Salomonsen og Jensen 2005, og Salomonsen
2007.
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Det er likevel en kjensgjerning at kravene til konfirmanten, og dermed ungdommen, har endret seg kraftig i de rundt 280 årene praksisen har eksistert.
Konfirmasjonen var lenge tvang, og på kirkegulvet måtte konfirmantene, oppstilt
etter sosial rang, demonstrere kristendomskunnskapene sine, eller mangelen
på sådanne, for hele forsamlingen. Handlingen ble dermed en sosial markør.3
Og kravene kunne være store, noe som for mange var traumatisk.4 Det samme
var det å måtte gå opp igjen flere ganger dersom kunnskapene ikke var gode
nok.5 Ord som «flink», «temmelig god», «maadelig», «opvakt», «ussel» og
«førsømt», var noen av de karakteristikkene prestene førte inn i kirkebøkene
sine utover på 1700- og 1800-tallet.6
Bildet er likevel ikke entydig, og spesielt gjaldt dette kunnskapskravene. I
realiteten kunne flere prester lempe på disse når de fant det for godt. I så måte
kan vi si at prestene utførte en viss grad av tillemping, her forstått som at man
jenket kravene i forhold til selve konfirmantmassen.7 Slike tilpasningspraksiser
3 En diskusjon av konfirmasjonspraksisens sosialhistorie, deriblant hvordan den fungerte som sosial markør,
diskuteres blant annet av Arne Bugge Amundsen i artikkelen ««Fromme Borgeres Vindskibelighed og Dyd».
Perspektiver på konfirmasjonens sosialhistorie frem mot siste århundreskifte», fra 1986.
4 Hvor alvorlig konfirmasjonstvangen kunne arte seg for den enkelte, ser vi blant annet i kirkeboka for Stadsbygd
i Sør-Trøndelag, hvor det beskrives at vagabonden Ole Michelsen Dahle, 22 år gammel, «druknede sig, for at
undgaae Confirmation», se kirkebok for Stadsbygd, dødsfall nr. 22, året 1815, ministerialbok nr. 646/L0607,
1806-1815, side 478. Selv om vi ikke kan si det for sikkert, viser Oles alder at han må ha strevd med å tilegne seg
den påkrevde læren. I alle fall var påkjenningen ved det å gå for presten såpass stor at han heller valgte å ta livet
av seg (Dahl 2015: 35).
5 Flere har skrevet om konfirmasjonen i tidligere tider og den påkjenningen ritualet kunne utgjøre for den
enkelte. For en historisk gjennomgang av konfirmasjonspraksisen i Norge, se blant annet Birgit Johnsen
Hertzbergs Den store dagen: konfirmasjon og tradisjon, 1985. For en innføring i tidligmoderne tanker rundt
konfirmasjonen kan nevnes diverse jubileumsutgivelser, nemlig Konfirmasjonen i Den norske kirke gjennom 200
år: 1736-1936: Festskrift til 200-års jubileet 13. januar 1936, fra 1935, og Konfirmasjon i går og i dag: festskrift til
250-års jubileet 13. januar 1986, fra 1986. Selve konfirmasjonsseansen kunne også ta svært lang tid. Tore Kopperud (1986: 108) har blant annet påpekt at en gudstjeneste avholdt i Vor frelsers kirke i Kristiania i 1758, hvor 41
unge ble konfirmert, tok hele 4 ½ time. Bare selve konfirmasjonsbønnen tok hele 22 minutter.
6 1700- og 1800-tallskirkebøker er en viktig kilde til konfirmasjonspraksisen før i tiden. Her skrev enkelte prester
ganske så utførlig om konfirmantene sine, og om langt mer enn bare konfirmantenes kristendomskunnskaper.
Blant annet kunne de unges fysikk, forhold i hjemmet og intelligens beskrives. Noen av konfirmantuttalelsene
var dessuten svært krasse sett med dagens øyne: Blant annet ble det innført i kirkeboka for Røros den 8. april
1810 at konfirmanten Kari Ingebrigtsdatter Rugelbak, femten år gammel, var «Ussel, mere Fæe end Mske
[Menneske, og] kan ei tale ret»; se kirkebok for Røros, ministerialbok nr. 681A06, 1806-1816, side 254.
7 Det har tidligere blitt påpekt at også selve aksidenssystemet kunne brukes til å komme vel gjennom det «nåløyet» konfirmasjonen kunne være for den enkelte, nemlig det at man gjennom å betale for seg for eksempel
kunne få en bedre plass på kirkegulvet; slik sett kunne betalingspraksisen også bli en bestikkelsespraksis (Bugge
Amundsen 1986: 255). Titter vi i forskjellige 1700- og 1800-talls konfirmasjonslister, så er det tydelig at de med
høyest status i samfunnet som oftest også sto øverst på kirkegulvet. Riktig så prominente konfirmanter kunne
dessuten konfirmeres helt alene; dette er blant annet tilfelle med Hans Arentz, som den 25. april 1802 ble konfirmert alene på kirkegulvet i Håland kirke. Hans var ifølge opptegnelsene «en Søn af S:T: Hr. Capitaine von
Arentz, som i nogle Aar har været i mit [dvs. prestens] Huus». Det opplyses dessuten at Hans gikk til nattverd
søndagen etterpå, og at han ble «dimitteret fra mig [presten] med fortient godt Vidnesbyrd, om sine Profecter,
især i Guds kundskab, og øvrig gode forhold». Se kirkebok for Håland, ministerialbok nr. A 3, 1794-1815, side
121. Flere historier om hvordan folk betalte for at deres mer «ubegavede» barn skulle få komme gjennom
konfirmasjonen, har også versert opp gjennom historien (se Hertzberg 1985: 28-32).
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på 1700- og deler av 1800-tallet slik de beskrives i kirkebøker fra Vardø, Vadsø,
Nesseby, Fjaler og Røros vil være temaet for denne artikkelen.8 Men først litt om
innføringen av selve konfirmasjonspraksisen og de juridiske endringene det å bli
konfirmert førte med seg for enkeltpersoner.

Konfirmasjonen

og rettigheter i samfunnet

Da loven om konfirmasjon kom i 1736, var et av formålene å skaffe staten gode,
kristne innbyggere med høy kristen moral. For at dette skulle tre i kraft, var
kunnskap om kristendommen viktig. Dessuten var konfirmasjonen og den lærdommen som her ble formidlet viktig for frelsen; for å redde sjelen fra fortapelse
måtte individet virke på bakgrunn av sann tro, det vi si en tro som både ble forstått og levd riktig. Det var viktig at denne troen ble følt i hjertet, og ikke minst
av de unge som for første gang stilte til nattverd. Dette ble formulert som et
ønske også før konfirmasjonen ble innført, deriblant i Den norske lov av 1687, II,
5-10: «Præsterne skulle ikke tilstæde de Unge at komme til Sacramentet, førend
de have vel fattet deris Børnelærdom, at finde deraf den rette Mening i Hiertet»
(Welle 1935: 16).  
Selv om kristen oppseding var viktig, var det likevel utenfor den lutherske
kirken at konfirmasjonen først ble vanlig praksis. Blant annet praktiserte de
mähriske brødrene i Herrnhut en fornyelse av dåpspakten via overhøring, løfte,
håndspåleggelse og bønn. Luther selv interesserte seg imidlertid lite for konfirmasjonen. Ifølge ham skjedde både renselse, gjenfødelse og velsignelse i selve
dåpen, som derfor ikke trengte noe videre supplement (Salomonsen 2003: 128).
Den av reformatorene som interesserte seg for konfirmasjonen som kirkelig
handling, var Martin Bucer (1491-1551), og han fikk innført en konfirmasjonsordning i Hessen allerede i 1538 (Holsvik 1932: 16-17).
Den største pådriveren for å få i gang en offisiell konfirmasjonspraksis
innenfor den lutherske kirken var imidlertid den tyske teologen og pietisten
Philipp Jacob Spener (1635-1705). I kjølvannet av hans iherdige virke innførte
en etter en av de lutherske kirkene konfirmasjonen for å vekke de unge til et liv
i Gud, fremkalle syndserkjennelse, samt oppriktig bønn og tro. Da den dansknorske staten innførte konfirmasjonen den 13. januar 1736, het det seg at læreren
skulle undervise barna slik at de ikke bare fattet den bokstavelige meningen
med troens artikler, men at de også skulle «bringes til en sand Hjertes og Sinds
Forandring».9
8 Det gjeldende utvalget er relativt tilfeldig, men har til felles at prestene har vært svært informative når det
gjelder de opplysningene de ga om konfirmantene sine.
9 Den norske kirkes hjemmeside for konfirmanter (se https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/ [18.10.2016])
formidler en god del informasjon om de praktiske sidene ved konfirmasjonen – hvor lenge den varer, og hvor
man som potensiell konfirmant kan henvende seg. Men, her nevnes også, før som nå, viktigheten av en levende
tro: Blant annet har Den norske kirke lastet opp et lengre sitat av Ingvald Andersen Frøyen på nettsidene sine,
hentet fra boka Liv laga. Her sies det at kirken skal «hjelpe de unge til å tolke livet sitt i lys av Guds ord. Vi skal
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Ved innføringen av konfirmasjonen i 1736 ble det ikke satt noen lavalder
på opplæringen. Dette hadde antagelig å gjøre med at konfirmasjonen var tett
knyttet sammen med de unges aller første nattverdsgang, som da var tolv år.
Først ved forordning av 25. mai 1759 ble lavalderen for konfirmasjonen satt til
14-15 år.10 Samtidig ble det også innført nattverdstvang etter konfirmasjonen,
hvilket innebar at de unge måtte gå til alters søndagen etter at de hadde blitt
konfirmert. I realiteten var lavalderen 14-15 år lenge kun veiledende. Ser vi i kirkebøkene, så varierte konfirmantenes alder fra 14 til en 17-18 år til langt inn på
1800-tallet.11
Ettersom konfirmasjonen utgjorde selve overgangen til voksenlivet, ble
handlingen svært viktig for enkeltindividet, og på måter som ikke gjenfinnes i
dagens samfunn. Ingen kunne tas ut til militærtjeneste, inngå ekteskap, være
fadder ved dåp eller vitne i retten uten å ha blitt konfirmert. Dessuten kunne
man straffes dersom man ikke hadde blitt konfirmert: Hvis en person ikke hadde
møtt til konfirmasjonen innen fylte 19 år, kunne vedkommende settes i tukthus
eller gapestokk. Denne bestemmelsen kom i 1764, og falt først vekk med skoleloven av 1848.12 Selve konfirmasjonstvangen forsvant først ut ved lov i 1912.
Dermed bortfalt også alle de tidligere straffebestemmelsene. I 1920 ble også løfteavleggelsen utelatt, slik at konfirmasjonen nå ble en ren velsignelseshandling.
Etter 1981 har konfirmasjonen dessuten blitt en forbønnshandling mer enn en
bekreftelse av dåpen. Først i 1951 ble imidlertid Borgerlig konfirmasjon, eller det
vi i dag kaller Humanistisk konfirmasjon, innført som alternativ. Det slingringsmonnet og de valgmulighetene ungdommen har, er derfor relativt nye.13
gi dem de redskapene de trenger for å mestre livet. Vi skal formidle en levende tro». Se https://kirken.no/nbNO/konfirmasjon/foreldreforesatte/ [18.10.2016].
10 Datidens styresmakter var svært bevisste på at lærdom måtte skje i den rette pedagogiske alderen, da denne var
viktig for å innpode ungdommen både forståelsen for – og selve tilegnelsen av – kristendommen. Da forordningen av mai 1759 fastslo at konfirmasjonsalderen helst skulle være 14 eller 15 år, noe den fortsatt er i dag, lå det
til grunn at de unge før denne tid ikke ville forstå hvor viktig konfirmasjonen egentlig var. Dette ble formulert
slik: «At i Almindelighed maa ingen Børn, som skulle til Confirmation, af Præsterne antages til Confirmation,
førend de have opnaaet Deres 14de eller 15de Aar, efterdi Børn under saadan Alder dog sielden tilbørlig viide at
skiønne paa, eller giøre sig Eftertancke om at føre sig til Nytte hvis Denne af Deres Lærere forholdes og indskierper, eller hvor vigtig den Pagt er [ ]».I den samme forordningen ble det også beskrevet at konfirmasjonen ikke
burde utsettes nevneverdig, da ungdommen, eller «Børnene», som de ble kalt, da ble lite lærenemme, hvilket
også innebar at det ble vanskelig for læreren å undervise dem som de skulle. Forordningen av 25. Mai 1759 er
hentet fra Prestearkivene ved Statsarkivet i Bergen, Aurland sokneprest I.2.b. Kopibok, inn 1. 1755-. Det bør
også noteres at alle unge i forordningen omtales som «Børn» frem til konfirmasjonen. Etter denne blir de
regnet som voksne.
11 I 1968 ble det lov å gå til nattverd allerede i 12-årsalderen, hvilket vil si at det heretter ble mulig å gå til nattverd
uten å være konfirmert (Hareide 1971: 76).
12 Ved loven av 1848 ble det slutt på tvangskonfirmering i tukthus, mens ukonfirmerte over 19 år nå kunne bli satt
i arbeidsanstalter. De skulle dog ikke lenger settes i straffeanstalter (Tveit 1986: 57).
13 Konfirmasjonen i dag er ikke knyttet opp til noen direkte rettigheter i samfunnet. Dagens myndighetsalder på
18 år faller innenfor ungdomstiden, men er ikke knyttet til konfirmasjonen. Det er dessuten lov å stemme ved
kirkevalg under ungdomstiden; alle som er medlemmer av Den norske kirke og har fylt femten år, har lov til å
stemme ved kirkevalg. Rettighetene knyttet til selve konfirmasjonen, og ungdomstiden, har altså endret seg en

[80] Prismet

forskning

Lærdomskravet
All den tid konfirmasjonen i dag er en forbønnshandling og ikke en løfteavleggelse, er det klart at selve tillæringsaspektet av konkrete kristne læresetninger
ikke lenger er det viktigste.14 Det vil si, selv om konfirmanten i dag gjennom
å diskutere sentrale aspekter ved kristendommen får kjennskap til både de
trosmessige og etiske premissene kirken fremmer, så er ikke lenger konfirmasjonen den samme «offentlige Examen og Prøvelse» som den en gang var.
Konfirmasjonen er i dag en velsignelse, ikke et avhør på kirkegulvet.
Sett med dagens blikk rettet neppe konfirmasjonen i tidligere tider seg mot
konfirmantens eget liv på godt og vondt. Den kan heller ikke sies å ha lagt særlig
vekt på det pedagogiske slik vi i dag vurderer det. Eksplisitte lærdomskrav i
form av utenatpugging var en stor del av konfirmasjonsundervisningen. Den
offisielle læreboken til konfirmasjonen ble skrevet av biskop Erik Pontoppidan
(1698-1764), og den ble utgitt i 1737 under navnet Sandhed til Gudfrygtighed, udj
en eenfoldig og efter Muelighed kort dog tilstrekkelig Forklaring over sal. Doct. Morten
Luthers Liden Catechismo, Indeholdende alt det, som den, der vil blive salig, har behov,
at vide og gjøre. Manualen ble påbudt ved all konfirmasjonsundervisning den 22.
august 1738. Nye bearbeidinger av Pontoppidans arbeid ble etter hvert utgitt,
spesielt på slutten av 1700-tallet og utover på 1800-tallet, ikke minst fordi
det straks kom klager på verkets lengde. Men også disse utgavene kunne være
relativt voluminøse. Av viktige nyproduksjoner av Pontoppidans katekismeforklaring kan dog nevnes Peder Saxdorphs «Udtog» som ble publisert i 1771, og i
1864 kom dessuten H. U. Sverdrups omarbeidede forklaring. I den tidligmoderne
periode forble dog Pontoppidans Sandhed til Gudfrygtighed standardskriftet i konfirmasjonsundervisningen (Tveit 1986: 55).15
god del over tid.
14 Plan for trosopplæring, vedtatt i 2009, og utgitt som Gud gir – vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke
(2010), konkretiserer hva konfirmanten bør tilegne seg av kristendomskunnskap, eller kanskje vi heller skal
snakke om kristendomsforståelse, all den tid konfirmantene ikke lenger utsettes for noen form for eksaminasjon. Her beskrives det blant annet at konfirmasjonstiden skal gi den unge «en helhetlig oversikt over og et
møte med troens innholds-, praksis- og fellesskapsdimensjoner i dialog med konfirmantens livsspørsmål». Det
formuleres dessuten at konfirmanten i løpet av konfirmasjonstiden skal ha arbeidet med «alle hovedtemaene i
trosopplæringens innhold», samt at alle skal ha «arbeidet med trosbekjennelsen, Fadervår og budene». Konfirmantene skal dessuten «være fortrolige med gudstjenesten, sakramentene og kjenne Bibelens store fortelling, sett i lys av sin egen og fellesskapets fortelling». Det har blitt påpekt at denne nye planen, i motsetning
til den eldre fra 1998 som langt på vei understrekte konfirmasjonen som en slags «disippellæring», har mer
fokus på konfirmantenes egne liv og de spørsmålene de har til livet (Innanen, Niemelä og Krupka 2010: 18).
I dag utgjør selve undervisningen en blanding av leir eller helgeturer, workshoper og gudstjenester, samt rene
undervisningssamlinger (Høeg og Krupka 2010). For en vurdering av konfirmasjonsarbeidet både i Norge og i
Skandinavia forøvrig, inkludert hvordan dette oppleves av konfirmantene selv, se Bernd Krupka og Ingrid Reite
(red.) Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, 2010. For en kvalitativ undersøkelse
av konfirmasjonen som religiøs læringsprosess, se også Morten Holmqvists «Learning religion in confirmation:
Mediating the material logics of religion. An ethnographic case study of religious learning in confirmation
within the church of Norway», PhD ved Det teologiske Menighetsfakultet, 2015.
15 Det ble tidvis ytret motstand mot innføringen av Pontoppidans Sandhed til gudfryktighed. Den voluminøse
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Selve manualen var et imponerende stykke arbeid. Den var formet på grunnlag
av Speners konfirmasjonsmanual, og utla den kristne læren etter 759 spørsmål
og svar som konfirmanten i utgangspunktet burde lære seg. Lærdomskravet var
altså relativt tyngende. I utgangspunktet var likevel ikke disse kravene tenkt
som absolutte: Pontoppidan selv understrekte at rundt 200 av de 757 svarene
skulle «læses og eftertænkes i Bogen, men ei læres udenad, NB. af de tungnæmmede, og med alt for liden Skolegangstid forsynede Børn» (Haraldsø 1989:
30). Men, for de som ikke hadde «mangel på Tid eller Nemme», burde ikke
«noget Stykke [gå] forbi». Likevel forble lærdomskravet høyt, i alle fall sammenlignet med dagens. Ifølge Tarald Rasmussen (2004: 40-42) bør omfanget
på Pontoppidans Sandhed til Gudfryktighed imidlertid ses på som et resultat av at
boka var et religiøst opplysningsprosjekt: Jo mer den omhandlet, jo bedre for den
som skulle høste lærdom av den. Slik sett kan Pontoppidans dannelsesprosjekt
ses på som et opplysnings- likeså mye som et pietisme-prosjekt. Det var dog de
fruktene man kunne høste av manualen som voksen, som var i fokus; det var den
«den Voxnes Liv, som alene fattedes i Øie» (Austad 1986: 179). Det var dessuten tenkt at det som passet for voksne, også passet for barn, om ikke akkurat i
øyeblikket, så en gang i fremtiden (Svensen 1935: 57).
Om enn konfirmasjonen som kirkelig handling opprinnelig ble sett på som
en levendegjøring – eller revitalisering – av den lutherske tro som etter reformasjonen (og ifølge pietistene) hadde forfalt til dogmatikk og teori, så ble den
«arrestert» for nettopp det samme selv i løpet av den lange 1800-tallsopplysningen. Diskusjonene rundt religiøs subjektivitet som blant annet førte til
dissenterloven av 1845, førte også til en langvarig debatt om konfirmasjonen.
Pugging og tvang hang ikke sammen med de nye ideene om mennesket (Haraldsø
1986: 36-44). Skoleforordningen av 1739 som la grunnen for et skolesystem hvor
kristendommen var allmueskolens hovedfag, og selve konfirmasjonsoverhøringen dens eksamen, skulle også smuldre opp. Dette skjedde ved skolereformen i
1889, hvor skolevesenet ble overført fra kirken til staten i form av folkeskolen.

Lærdom og akkomodasjon – Vardø
Ideelt sett var altså lærdomskravet til konfirmantene i den tidligmoderne periode
relativt høyt. Og, mange av de unge som ble konfirmert, var dyktige. De kunne
det de skulle, og var således gode eksempler til etterfølgelse. Flere av prestene
i den tidligmoderne periode gir oss relativt utfyllende karakteristikker av konmanualen kan likevel ses på som et steg tilbake til det «det ekte lutherske»: Flere katekismeforklaringer utover
på 1600-tallet hadde utartet i den forstand at de til slutt hadde lite med Luthers lille katekisme å gjøre. Slik sett
kan Pontoppidans manual ses på som et «skritt tilbake i retning av det opprinnelige lutherske anliggende»
(Rasmussen 2004: 36).
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firmantene sine.16 Dette var blant annet tilfelle i Vardø. Av de innføringene som
ble gjort i ministerialboka på 1780-tallet, leser vi at flere av de unge som gikk
til presten, var svært flinke. Blant annet gjaldt dette mange av dem som stilte
for presten i mai 1781. Her kunne flere av de fremmøtte både Luthers katekisme
samt Pontoppidans fem deler, gjerne kalt parter, utenat:
Lars Møller, fød i Odense i Fyhn og tjener hos Hr. Landmaaler Gjørup. 16 ½ Aar gammel
har et got Nemme, læser meget Reent og tydelig i Bog. Har lært Luthers Lille Cathechism:
samt Pontoppidans Forklaring udenat, fører et stille og skikkelig levnet.
Isaak Hansøn, Lændsmanden Hans Nielsens Søn 17 Aar gammel. Læser godt i Bog uden
ad Luth: Cathec: og Pontoppidans Forklaring, har got Nemme, og fører et meget stille og
sædelig Levnet.17

Som vi ser fra eksempelet ovenfor hadde Isaak og Lars overklassebakgrunn.
Dette var relativt vanlig: De flinkeste konfirmantene var ofte de unge som sto
høyest på den sosiale rangstigen, mens de som gjorde det dårligst, gjerne kom
fra fattige kår, var i fostring, eller var unge som hadde blitt «neglisjerte» i
mange år. De unge med overklassebakgrunn som konfirmerte seg, kunne tidvis
også være en del yngre enn tilfellet var med de andre konfirmantene. Kanskje
hadde de lært å lese allerede i tidlig alder, og var klare til konfirmasjon lenge før
sine sambygdinger.18
Av de prestene som skrev fyldige rapporter om konfirmantene sine, ser vi
at det ei heller bare var kristendomskunnskapene det var viktig å dokumentere. Faktisk var det like viktig å få frem om den potensielle konfirmanten var
«Skikkelig i Seder» eller «i Opførsel». At vedkommende utviste flid og et
ønske om å tilegne seg kunnskap, ser også ut til å ha vært spesielt kjærkomment. Sinnelag og livsførsel, og kunnskap, var antagelig tenkt som to sider av
samme sak. Dette skussmålet ble for eksempel gitt av Mads Christophersen, som
ble konfirmert i Vardø i mai 1781:
Mads Christophersen hos sin fader Soldat Christopher Klinge, 16 ½ Aar gammel læser
skikelig i Bog, uden ad Luth: Cath: og Pontoppidans Forklaring, har et tungt Nemme men
dog ved flittighed, svarede til Spørsmaalene, fører et meget stille og skickelig levnet.19
16 Det er veldig forskjellig hvor mye prestene noterte ned om hver enkelt konfirmant. Noen skrev mye, andre kun
alder og kunnskapsnivå. I første halvdel av 1800-tallet ble det innført trykte kirkebøker i Norge, og de samme
rubrikkene ble nå å gjenfinne i alle ministerialbøkene. Dette betyr at plassen gitt til de forskjellige opplysningene nå ble standardisert. Noen prester fortsatte dog å føre inn lengre passuser om hver enkelt konfirmant.
Utover på 1800-tallet ble imidlertid informasjonen gitt om hver enkelt konfirmant mer og mer standardisert,
noe prestene nok fikk påbud om via blant annet hyppige visitaser og rundskriv.
17 Se kirkebok for Vardø, 6. mai 1781, ministerialbok nr. 1, 1769-1804, side 151.
18 I Selbu i 1804 ble for eksempel Arnt Graae Mebust konfirmert allerede 13 ½ år gammel. Det noteres at han er
fattig, men sosialt sett tilhørte han overklassen; Arnt var sønn av den i 1803 avdøde hytteskriveren ved Fondals
hytte, Jacob Graae. Se kirkebok for Selbu, ministerialbok nr. 695A03, 1801-1815, side 43.
19 Se kirkebok for Vardø 6. mai 1781, ministerialbok nr. 1, 1769-1804, side 151.
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Noen av konfirmantene i Vardø ble uthevd som spesielt gudfryktige, så som
Marie Larsdatter, konfirmert i 1786. Hun kunne visstnok flere «hellige skrifter», og ble betegnet som å «elske» Skriften:
Marie Larsdatter 15 Aar gammel. Et got Hoved og en god Hukommelse. Læser got i Bog.
Ligeledes som de foregaaende anviist at kiende og elske den Hellige Skrift, og at finde for
Fremtiden sine Troes Lærdomme, Leveregler, Ønsker og Bønner for et dydigt Levnet i de
tydeligste og skiønneste Stæder af Psalmerne, Propheterne, Evangelierne og Apostlerens
Skrifter. Profiterede ligesom de andre foruden Luthers Katekismus, de 7 Davids Poenitentse Psalmer og en heel Deel andre kirke Psalmer.20

Innsatsen og kunnskapen, og ikke minst interessen for religionen, varierte blant
konfirmantene like mye før som nå. Heller ikke var den innøvde lærdommen
nødvendigvis akkumulert på grunn av leseferdigheter. Flere av de som ble konfirmert i Vardø på 1780-tallet, hadde svært små leseferdigheter, men hadde
tydeligvis lært både Pontoppidan og Luther utenat.21 Lærdommen var altså akkumulert gjennom hyppig gjentagelse av spørsmål og svar som det gjaldt å huske
på selve konfirmasjonsdagen. Noen kunne heller ikke en gang Pontoppidan, men
ble konfirmert likevel. Dette gjaldt for eksempel den 22 år gamle Malene, som
må ha strevd i flere år med å tilegne seg nok kunnskap til å bli konfirmert. Om
henne sies det at hun «læser maadelig i Bog», men at hun kan utenat Luthers
lille katekisme. Hun kunne dog ingen ting fra «Spørsmaals Bogen».22 Tydeligvis
var dette likevel godt nok til å slippe gjennom som konfirmant, noe som betyr at
presten nok ikke satte kunnskapen om Pontoppidan aller først: Viktigst var det
å kunne noe.
På samme måte som de konfirmerte ikke nødvendigvis hadde tilegnet seg
den graden av kristendomskunnskap som ideelt sett var påkrevd, lot også flere
av prestene konfirmantene tilegne seg kristendomskunnskaper på sine egne
premisser. Blant annet skisseres en viss grad av tilrettelegging i kirkebøkene for
Vardø sommeren 1786, da to søsken, begge fjellfinner, fikk lov til å gjøre rede for
kristendomskunnskapen sin på samisk:
20 Se kirkebok for Vardø. 30. juli 1786, ministerialbok nr. 1, 1769-1804, side 152.
21 Det var i utgangspunktet ikke tenkt at konfirmantene skulle lære hele Pontoppidans manual utenat. I stedet var
det meningen med teksten som skulle forstås. Dog ble lærdommen i lang tid basert på utenatlæring, og for de
som slett ikke kunne lese, eller ikke lese godt nok, ble dette den eneste måten å tilegne seg stoffet på. Selv om
det i perioden ble skilt mellom innenat- og utenatlesing, så var dette i realiteten ofte to sider av samme sak. Det
var de religiøse tekstene konfirmantene skulle kunne, og om dette skjedde via reell lesekunne eller utenatpugging, var mindre viktig. Det er vanlig å snakke om to alfabetiseringskampanjer i Norge. Frem til rundt 1850 var
det å kunne lese kjent tekst, altså katekismen, bibelord og salmevers, viktigst. Senere ble det å kunne tilegne seg
ukjent tekst, det vi i dag definerer som lesekunne, viktigst (Tveit 1986: 55-57).
22 Se kirkebok for Vardø, 30. juli 1786, ministerialbok nr. 1, 1769-1804, side 151.
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Ole Nielsen en Søn af Waragner Fieldfinnen Niels Nielsen gammel 17 aar. Af et nogenledes got Nemme og Hukommelse. Læser temmelig got i Bog. Giorde Reede for sin Kristendoms Kundskab i det Lappiske Sprog.
Kirsten Nielsdatter en Datter af bemældte Niels Nielsen gammel 16 aar. Et maadelig
Hoved og Nemme. Læser nogenledes i Bog. Giorde ligeledes Reede for sin Kristendom udi
det Lappiske Sprog.23

At døren ble gjort vid og høy også i andre tilfeller, vises dessuten under en konfirmasjon i Vardø i januar 1787, da Conrad Henrich Mogensen stilte til konfirmasjon,
15 ½ år gammel. Tydeligvis hadde Conrad vanskelig for å snakke, og en uttale som
gjorde at det var vanskelig å forstå det han sa. Noen ganger kom det ikke et eneste
ord ut av ham. Men, sett på bakgrunn av sine mangler, svarte han godt nok til å
kunne bli konfirmert. Vilje var tydeligvis minst like viktig som utførelse:
Conrad Henrich Mogensen 15 ½ aar gammel. Et temmelig got Nemme. Havde den allervanskeligste udtale, og kunde oftte ikke faae et eeneste Ord udført. Læser maadelig inden
i Bog, men svarede dog ellers, uagtet siine Mangler, temmelig got til de ved mundtlig
underviisning indpræntede Spørsmaale.24

Utfordringer i Nesseby og Vadsø
Utfordringer fantes også i andre områder, så som i Nesseby i Øst-Finnmark,
hvis geistlige handlinger ble ført inn i ministerialboken for Vadsø prestegjeld. I
misjonsområdet Nesseby ble det konfirmert en hel del finner, eller mennesker
av «finne-Almuen» som de også tidvis ble kalt. Her var det nok ofte nødvendig
å møte ungdommen på halvveien for å få dem gjennom konfirmasjonen – noe
som også ble gjort. Et blikk på konfirmantlistene fra 1770-tallet viser at det var
hipp som happ om konfirmantene kunne Pontoppidan eller Luthers katekisme,
og om kunnskapen var tilegnet på norsk eller finsk. I 1772 ble for eksempel
Marith Olsdatter på 21 år konfirmert. Hun leste tydeligvis kun finsk, og hadde
bare nesten lært Luthers katekisme utenat da hun ble konfirmert. Hun ble da
også karakterisert som å ha et «ringe Nemme» og som «Tungnemmet» og noe
«Træg». Av moral var hun dog «upaaklagelig».25
I det store og hele hadde mange av dem som ble konfirmert i Nesseby, liten
kunnskap når det gjaldt Pontoppidans Sandhed til Gudfrygtighed. Av de 58 av
«Finne-Almuen» som ble konfirmert i Nesseby året 1771, kunne 44 Luthers
katekisme, mens 14 kunne Pontoppidans fem parter. Noen av disse sistnevnte
kunne dessuten hustavlen.26 At Pontoppidan da slett ikke kan ha vært noe krav
23
24
25
26

Se kirkebok for Vardø, 30. juli 1786, ministerialbok nr. 1, 1769-1804, side 153.
Se kirkebok for Vardø, 28. januar 1787, ministerialbok nr. 1, 1769-1804, side 153.
Se kirkebok for Vadsø, ministerialbok nr. 2, 1764-1821, side 913.
Se kirkebok for Vadsø, ministerialbok nr. 2, 1764-1821, side 911-912.
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for å bli konfirmert, går tydelig frem av disse opptegnelsene.
Hva konfirmantene rent teoretisk kunne, varierte altså sterkt. I 1773 ble for
eksempel Inger Johannesdatter på 21 år konfirmert. Hun kunne tydeligvis ikke
lese i det hele tatt, for presten har skrevet «000» i rubrikken hennes for lesekunnskap. Dog kunne hun noe av «konfirmasjonspensumet» utenat; selv om
hun tydeligvis ikke kunne Luthers katekisme, kunne hun de to første partene
av Pontoppidan. Også dette ble tydeligvis vurdert som godt nok. Inger ble dessuten vurdert som «Manglende naturalia», noe som antagelig tilsvarte «lite
begavet», men at hun ellers i oppførsel var «skikkelig».
Andre igjen, var tydeligvis svært flinke, og de kunnskapene som ble demonstrert ved konfirmasjonen, var et springbrett inn i videre karriere/skolegang.
Dette var for eksempel tilfelle med den 16 år gamle finnen Niels Samuelsen, som
ble konfirmert i Nesseby i 1772. I kirkeboken noteres det at Niels «for sine gode
naturlige og aandelige Gavers skyld, [ble] antagen til Alumnus Missionarii»;
tydeligvis ble han anbefalt til det av Thomas von Westen opprettede Seminarium
Lapponicum ved Trondheim katedralskole, som skulle utdanne prester og misjonærer til å virke blant samene. Niels kunne da også lese både dansk og finsk
godt, og kunne tydeligvis også katekismen på begge språkene.27
Alle konfirmantene både i Nesseby og annensteds hen ble vanligvis vurdert
ut fra både kunnskapsnivå og moral. Det kan være flere årsaker til dette. For det
første var konfirmasjonen lenge reelt sett datidens skoleavgangseksamen, hvor
det å notere oppførsel i et endelig skussmål nok var like viktig som å dokumentere selve kunnskapen.28 For det andre var neppe troen så mye verdt dersom ikke
moralen fulgte med. Sånn sett var det å demonstrere de riktige kristne verdiene likeså mye boklig relatert som etisk-moralsk. Troens frukter var gjerne like
viktige som troen selv.
Det var ikke bare i Nesseby at kristendomskunnskapene varierte. Inne i
selve Vadsø kunne også de norske konfirmantene slite. Flere av dem ble dessuten konfirmerte uten å kunne noe som helst når det gjaldt de «påkrevde»
kristendomskunnskapene. Blant annet skisseres det at Maria Pedersdatter ble
konfirmert i Vadsø kirke i 1774; da var hun 17 år gammel. Det noteres i ministerialboka at hun verken kunne lese eller at hun kunne noen av de religiøse skriftene
utenat. Hun ble dessuten karakterisert som «Vankundig – Forsømt». Likevel
27 Se kirkebok for Vadsø, ministerialbok nr. 2, 1764-1821, side 913.
28 Ettersom konfirmasjonen utgjorde den generelle skoleavslutningen, kunne skussmålet vedkommende konfirmant fikk av presten, bli en viktig attest inn i voksenlivet (se for eksempel Bugge Amundsen 1986: 257). At
«konfirmasjonsresultatene» ble brukt som skussmål, ser vi også i kirkebøkene. Blant annet skrives det inn i
ministerialboka for Håland hvem som har blitt anbefalt som skoleholder på grunn av godt «nemme». Året
1801, den 14. juni, ble blant annet Lars Johannesen Litleland konfirmert. Nederst på kirkeboksiden føres det
inn: «ad Notam.NB. Af disse er No 1. Lars Johannesen Litleland et særdeles beqvemt Subject til Skoleholder
formedelst sit gode Nemme, Lærvillighed og føyelige Gemyt», se kirkebok for Håland, Ministerialbok nr. A 3,
1794-1815, side 120.
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ble hun altså konfirmert.29
De samme forholdene gjaldt også to av mennene som ble konfirmert samme
dag, nemlig Anders Johnssøn på 21, og Hans Rubertssøn, også 21 år gammel.
Mens Anders kunne lese «Slet», det vil si svært dårlig, kunne ikke Hans lese
i det hele tatt. Ingen av dem kunne heller noe som helst utenat av de påkrevde
skriftene. Anders ble dessuten beskrevet som «Allereenfoldigste- Meget skrøbelig Helsen – og slet Begreb – skikkelig». Anders var altså meget «enfoldig»,
og hadde dessuten dårlig helse. Dog ble han tydeligvis ansett som et «skikkelig» (les: moralsk) menneske. Hans, som tydeligvis kom fra fattige kår, ble
karakterisert som «Vankundig – Forsømt – Skikkelig».30 Hvorfor disse tre i det
hele tatt ble konfirmerte ettersom de ikke hadde noen av de påkrevde kristendomskunnskapene, er ikke godt å si. Viste de likevel en form for innlevelse? Var
de gode moralske, det vil si kristne mennesker? Kunne de i det minste svare på
noen spørsmål, om enn ikke ordrett? Dette får vi ikke vite.
I ett tilfelle får vi likevel innblikk i at selve konfirmasjonshandlingen kan ha
blitt utført av miskunn med den konfirmerte. I 1765 ble Johanna Madtzdatter, 20
år gammel, konfirmert i Vadsø kirke. Ikke kunne hun lese, og heller ikke hadde
hun «tilegnet seg» noen av skriftene. Dessuten ble hun omtalt som å ha dårlige
forstandsevner og vanskelig for å snakke, omtalt som «tungt udtale og af et slet
Beg. [ie. begrep]».31 Kanskje var dette nettopp årsaken til at hun ble konfirmert;
kanskje viste Johanna gode kvaliteter, moral og innlevelse, noe som i seg selv var
nok. Men også det motsatte måtte passere, nemlig kunnskaper og dårlig moral:
Samme dag ble nemlig Ole Rubertson på 20 år konfirmert. Ifølge presten var han
både «forsømelig og letsindig», og han kunne dessuten bare stave. Dog kunne
han sin Luther, og ble dermed konfirmert.

Kritikk i og tillemping i Fjaler og Røros
Presten som virket i Fjaler (tidligere Ytre Holmedal) rundt 1825, var også svært
informativ når det gjaldt å karakterisere konfirmantene sine. I motsetning til
sine kollegaer i Vardø og Vadsø sogn, listet han opp ytterligere karakteristikker
for å beskrive ungdommene, for eksempel om de hadde god fysikk eller eventuelle skavanker, om sjelsevnene var gode (dvs. om konfirmanten hadde god
forstand) og om vedkommende hadde et godt lynne. Ja, også familiære forhold
ble tidvis kommentert, som om konfirmanten hadde steforeldre, var i fostring,
osv. Herunder følger noen eksempler:
Casten Nielsen Flekke, f. 1810, Plages af brok-tilfælde, naturl. Forstand, skjønner tall,
kan læse skrift, vel opdragen i lærdom og levnet, haver Stiffader [i.e. stefar].
29 Se kirkebok for Vadsø, ministerialbok nr. 2, 1764-1821, side 917.
30 Se kirkebok for Vadsø, ministerialbok nr. 2, 1764-1821, side 916.
31 Se kirkebok for Vadsø, ministerialbok nr. 2, 1764-1821, side 900.
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Halvor Jacobsen Steyestøel, f. 1811, uden legeml. Feil, men svag af constitution og
helbred, naturl. Forstand, skjønner tall, læser godt i bog, ulastelig i lærdom og levnet.
Kolbein Johannessen Haugsbakke, 16 år, uden legeml. Feil, udmærket godt hoved, men
efterladen og skjødesløs i at ville lære udenad, af muntert temperament, ulastelig i
lærdom og levnet.
Ole Jenssen Løcheland, 14 ½, ud. legeml. Feil, plages nu og da af stærk næsebløden,
skjønner ikke tall, læser maadeligt i bog, ulastelig for øvrig.
Ole Davidsen Strandeness, f. 1807, Beenskade paa venstre fod, naturl. god forstand,
skjønner tall, læser maadeligt, ulastelig i lærdom og levnet, dannet ved lidelser.
Anders Bottolfs. Tømmerness, 1808, ud. legeml. Feil, ringe forstand og yderlig forsømt
baade i lærdom og levnet, dum og djerv.
Sara Amalia Danielsd. Hellevigen, 1811, ud. legeml. Feil, naturl. god forstand, skjønner
ikke tall, læser temmelig godt, af en berygtet Familie, faderen hesteskjærer og moderen
af kjedelflikker-familie, prof. lidet meere end cathecismen ulastelig.32

Av de som stilte til konfirmasjon, var enkelte svært kunnskapsrike. Spesielt
gjaldt dette de unge fra den sosiale overklassen. Blant annet ble Cicilia Catharina
Heiberg, datter av sorenskriver og ridder Landmark, vurdert som «uden legeml.
Feil, god Forstand», og at hun hadde en oppdragelse som «fuldkommen svarede
til hendes stand og vilkaar». Det samme gjaldt Barbara Andrea Berg, datteren til
sogneprest Ole Berg, som ble fortalt å ha alle kvalitetene til Cicilia, men at hun i
tillegg også hadde «meere forstandsmodenhed og meere verdens-erfarenhed».
Hun var da også to år eldre enn Cicilia da hun stilte til konfirmasjon.33
I motsetning til kirkebøkene i Vardø og Vadsø sogn, nevnes det ikke eksplisitt
hva konfirmantene i Fjaler hadde tilegnet seg av kunnskap. Antagelig kunne de
fleste sin Pontoppidan, for i de tilfellene hvor det nevnes at konfirmantene kunne
lite, nevnes det helt eksplisitt at vedkommende knapt kunne Luthers katekisme:
Brithe Sørensd. Aasness, 1811, ud. legeml. Feil, ringe forstandsevner, skjønner ikke tall,
læser miserabelt, prof. ikke stort meere end cathecismen, ulastelig.
Johanna Gundersd. Espedahl, 16, Den venstre fod forværket, men nu temmelig restitueret, desuden svag af helbred, naturl. god forstand, faderløs, altformedelst noget forsømt,
skjønner ikke tall, læser maadeligt, prof. Lidet meere end cath., ulastel.
Anna Fredrichsd. Rendestrøm, 1808, ud. legeml. Feil, smaae fatteevner, skjønner ikke
tall, læser usselt, prof. lidet meer end cathecismen, ulastelig.
Anna Lassesd. Kleppe, 1809, ud. legemlig feil, tungt forstandsbegreb, skjønner ikke tall,
læser miserabelt, prof. med nød sin cathecisme, ulastelig.
32 Se kirkebok for Fjaler, ministerialbok nr. A 5, 1821-1835, side 60-64.
33 Se kirkebok for Fjaler, ministerialbok nr. A 5, 1821-1835, side 63. Det er vanligvis de flinkeste konfirmantene,
og de med høyest sosial rang (to faktorer som ofte hørte sammen), som listes først i kirkeboka. Om dette er den
samme plasseringen som de hadde på kirkegulvet er uvisst, men trolig.
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Mads Jacobsen Vaardal, 1809, uden legeml. Feil, snøvler gjennem næsen, svag helbred,
ringe sjelsevner, ikke hukommelse, skjønner ikke tall, læser usselt, proft. lidet meere end
cathec.34

Av de få som stilte til konfirmasjon 11. september i 1825, hadde flere dårlige kristendomskunnskaper. Felles for dem, som andre steder rundt om i landet, var at
de kom fra dårlige kår, og de hadde gjerne blitt forsømte fra barnsben av. Ofte
hadde disse unge blitt utsatte for det vi i dag ville kalt omsorgssvikt:
Lasse Hermansen Steenseth, 1810, Foruden en besynderlig art af hovedpine uden feil,
forstands evner noget ringe, men maaske meere forsømt, prof kun lidet meere end cath.
Mons Hanssen Langeland, 1810, ud. legemlige feil, naturl. Forstand, skjønner tall, læser
passabelt, prof. kun lidet meere end sin cath., noget forsømt og forkjelet.
Lasse Rognaldsen Bjordal, 1810, ud. legeml. feil, smaae forstandsevner, men mere
forsømt, dog meere paa grund af forældrenes yderlige fattigdom end som af ond vilje.
Kari Jacobsd. Svartefos, 1810, ud. legeml. Feil, ringe Forstandsevner, men meere forsømt,
omendskjøndt baade fader og moder leve, saa har hun dog af dem været forladt fra sin
spedeste alder, opdraget hos Tiedeman Yndestad, prof. med nød sin cathecisme.35

Også i Røros ga enkelte av prestene fyldige rapporter om konfirmantene sine.
Blant annet førte presten som konfirmerte de unge fra rundt 1800 og et par
tiår fremover, inn i ministerialboka hva som skjedde med dem videre i livet.
De flinke konfirmantene gikk det gjerne godt med, så som to av guttene som
ble konfirmert den 14. juni 1801, nemlig Ole Jensen Qverneng og Faste Olsen
Krogen. Ole Jensen var «udmærket» i kunnskap, og ble lensmannsdreng i 1804,
og senere under-lensmann. Han giftet seg med Jens Skankes datter, og levde
ifølge presten i «temmelig Velstand». Faste Olsen hadde også en «udmærket»
kunnskap, og ble ifølge presten skriver-dreng for kullfogden, direktør Knoph.36
Gode kunnskaper attesterte under konfirmasjonen var altså tydeligvis et springbrett til videre karriere.
Når det gjelder selve kunnskapsaspektet, får vi heller ikke i Røros vite eksakt
hva konfirmantene kunne av teoretisk kunnskap, men mer om selve kunnskapsnivået. Ord fra alt som «nogenlunde», «god», «taalelig», «maadelig»,
«meget maadelig» og «ussel» ble brukt for å skissere konfirmantenes kunnskaper. «Ussel», eller for den saks skyld, «meget ussel», fordret vel neppe
noen full integrering av Pontoppidans Sandhed til Gudfrygtighed. Mange av de
som hadde «maadelig» i kunnskap fikk heller ikke noen glimrende «karrie34 Se kirkebok for Fjaler, ministerialbok nr. A 5, 1821-1835, side 60-64.
35 Se kirkebok for Fjaler, ministerialbok nr. A 5, 1821-1835, side 64-65.
36 For disse fortellingene, se kirkebok for Roros, ministerialbok nr. 681A05, 1790-1808, side 209.
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rer»; flere av mennene med «meget maadelig» i kunnskap ble gruvearbeidere.
Andre gikk det enda verre med, som for eksempel Iver Hansen Tellebonde på 19
år, som også fikk attesten «meg: maad». Han var tydeligvis gruvearbeider, men
ble senere innsatt i tukthuset i Trondheim. Senere ble han tydeligvis også innsatt
i Slaveriet samme sted.37 Kunnskapene, om enn de gjemmer seg bak større kategorier som «god» eller «maadelig», var nok likeså ymse i Røros som andre
steder.
Men før som i dag var det også behov for andre former for tilrettelegging, og
da spesielt i de tilfellene hvor det var snakk om konfirmanter som hadde store
fysiske eller psykiske problemer. 38 Et reskript av 22. juni 1792 åpnet nettopp opp
for slik tilrettelegging der det var påkrevd, nemlig i form av hjemmekonfirmasjon. Dette var det også enkelte prester som benyttet seg av, noe som skjedde
i Røros da piken Gunild Jensdatter Skomager fra Stormoen ble konfirmert i
mars 1806. Gunild var døpt i 1787, og var altså rundt 19 år da hun endelig ble
konfirmert. Gunhild hadde store problemer med å tilkjennegi at hun kjente de
nødvendige, kristne grunnsatsene ettersom hun hadde en skade i munnen som
gjorde at hun kun var i stand til å si et par ord, og da med stor vanskelighet.
Dessuten hadde hun ikke spesielt god «forstand». Men nettopp fordi hun ut fra
evnene sine kunne gi det som ble vurdert som «passelige» svar, samt et sinn
som viste innlevelse, ble hun konfirmert hjemme hos seg selv:  
Har Skade i Munden, og taler et og andet ord med meget Vanskelighed. Forstanden
voxede langsomt: i nogle maaneder har Sognepræsten forberedet hende til Confirmation,
som paa grund af Rescriptet af 22. Juni 1792 holtes i en talrig Forsamling i Forældrenes
Huus; hun gav i Forhold til sine ringe Evner passelige Svar, og giorde sit Christendoms
Løfte med et rørt Sind, undertegnet Krag.39
37 Se kirkebok for Røros, ministerialbok nr. 681A06, 1806-1816, side 255.
38 Den norske kirkes hjemmeside er også nøye med å understreke at dagens ungdom med spesialbehov «på grunn
av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin
lokale menighet». Blant annet har hjemmesiden en nettside hvor svar på spørsmål stilt av urolige foreldre og
unge er lagt ut. Her får vi vite mer om kirkens muligheter for tilrettelegging i de tilfeller hvor det er påkrevd.
Se for eksempel https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/foreldreforesatte/vanlige-sporsmal/ [18.10.2016].
Flere studier har blitt gjort av Den norske kirkes tilretteleggelsespraksiser. For eksempel presenterer boka
«Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge» (Engedal, Fagermoen og Sandsmark (red.) 2015), flere
undersøkelser av tilrettelagt konfirmasjonsundervisning, også for unge som bor på institusjon. Solveig Frafjord
har studert praksis når det gjelder tilrettelegging for ungdom med utviklingshemming i masteroppgaven «Tilrettelagt konfirmasjonstid. Ei kvalitativ undersøking av sju foreldre si erfaring med tilrettelegging for læring, i
konfirmasjonstid for ungdom med utviklingshemming» (2015).
39 Se kirkebok for Røros, ministerialbok nr. 681A06, 1806-1816, side 250. Også andre steder i Norge benyttet
man seg av denne oppmykingen i regelverket, noe som blant annet skjedde i Håland i 1795, nærmere bestemt
den 24. juni, da Marthe Olsdatter under Tielte ble «confirmeret privatim hiemme i Huset, hvor hun sig opholder, formedelst sin Sygelighed, efter Hr Biskop Tybrings Tilladelse under 20de April h: a:». I dette tilfellet var
tydeligvis sykdom årsaken til at Marthe fikk konfirmere seg hjemme. Se kirkebok for Håland, Ministerialbok nr.
A 3, 1794-1815, side 112.
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I det store og hele ser det ut til at slingringsmonnet kunne være stort også i tidligere tider når det gjaldt tilegnelsen av kristendomskunnskaper. Å demonstrere
forståelse, innsatsvilje og religiøs innlevelse synes på mange måter å ha vært
likeså viktig som å demonstrere boklig lærdom.

Avslutning
Konfirmasjonen i Norge har lange aner. Den har også endret seg stort både i
form og innhold i de rundt 280 årene praksisen har eksistert. I tidligere tider lå
konfirmasjonen til grunn for viktige rettigheter i samfunnet; ingen kunne tas ut
til militærtjeneste, inngå ekteskap, være fadder ved dåp eller vitne i retten uten
konfirmasjonsattest, retter de unge i dag oppnår på helt andre måter.
Lærdomskravene for dagens ungdom er ikke høye dersom vi regner formelle
krav som etterprøves i form av tester. Som kontrast var de tidligere lærdomskravene omfattende og helt eksplisitte. Like fullt viser studier av diverse kirkebøker
at det varierte fra prest til prest hvordan konfirmantenes kristendomskunnskaper ble fortolket og vurdert. Dermed ble også kunnskapskravene til de som sto til
konfirmasjon, tøyd alt etter hvem som faktisk ble eksaminert. Selv om forventningene til ungdommen i tidligere tider var eksplisitte og relativt omfattende,
kunne slingringsmonnet altså være relativt stort. Hva konfirmantene faktisk
kunne, varierte, og i enkelte tilfeller ser innlevelse og god moral ut til å ha vært
like viktig som konkrete faktakunnskaper.
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Nødvendig, ikke ønskelig
Utviklingen av ungdomsarbeidet i Lyngen-læstadianismen
Av B e n gt- O ve A n dr eassen
Ungdomsarbeid i religiøse bevegelser er i dag veletablert og lite kontroversielt. I enkelte
læstadianske grupperinger er bildet noe mer sammensatt. Et eget ungdomsarbeid er et
nokså nytt fenomen som læstadianerne har hatt et ambivalent forhold til. I 1999 ble
et initiativ fra en lokal forsamling om mer organisert virksomhet for barn og ungdom
blankt avvist av predikantene i Den luthersk-læstadianske menighet (også kalt Lyngen-retningen). I løpet av en tiårsperiode ble imidlertid bildet snudd, og ungdomsarbeidet er nå veletablert i denne læstadianske grupperingen. Artikkelen anlegger et historisk perspektiv for å vise hvordan et begrep og bevissthet om «ungdom» har vokst
fram i etterkrigstiden, og danner bakgrunnen for forslaget som ble lansert i 1999. På
bakgrunn av skriftlige kilder gjøres en analyse av hvordan ungdomsarbeidet nå har en
selvfølgelig plass, og dermed er et eksempel på hvordan en bevissthet om «ungdom» og
«ungdomsarbeid» kan sies å ha endret denne læstadianske forsamlingen.
Nøkkelord: Læstadianisme, Lyngen-læstadianere, religion, ungdom
Bengt-Ove Andreassen, f. 1973, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk,
UiT – Norges arktiske universitet. 9037 Tromsø.
E-post: bengt.ove.andreassen@uit.no

Den

læstadianske vekkelsen

Læstadianismen betegner en kirkelig vekkelsesbevegelse med utspring i arbeidet til
den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861) i Nord-Sverige på midten av
1800-tallet. Nord-Troms, og området rundt Lyngen-fjorden, ble et av kjerneområdene for den læstadianske vekkelsen i Nord-Norge. Den såkalte Lyngen-retningen
(Lyngen-læstadianismen) skilte seg ut fra øvrige læstadianske grupper i Norge
med en egen tolkning av Læstadius’ lære, og vektla hans forankring i Luther.
Gruppen vedtok i 1948 et offisielt menighetsbegrep – Den luthersk-læstadianske
menighet – i forbindelse med at de etablerte sitt eget meldingsblad med tittelen
Under vandringen. Selv om kjerneområdet for denne læstadianske grupperingen har
vært Nord-Troms og området rundt Tromsø, har de hatt grupper av tilhengere i
Øst-Finnmark og Ofotenområdet. Ettersom flere Lyngen-læstadianere har flyttet
til Oslo, er det også en Lyngen-læstadiansk forsamling der.
De ulike læstadianske grupperingene har i varierende grad vedlikeholdt
en vekkelsesorientert kristendom. I de fleste tilfeller er en kristen-konserva-
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tiv profil med røtter i pietistisk tankegods det mest iøynefallende i innhold og
språkbruk, og har klare paralleller til andre vekkelsesbevegelser som vokste
fram i Norge siste halvdel av 1800-tallet (jf. Seland 2016). I dag er læstadiansk
kristendom gjerne preget av en samfunnskritikk der en verdsliggjøring av samfunnet påtales. Kritikken rettes mot for mye fokus på TV, populærkultur og
sport, og «syndig» livsførsel, som for eksempel homofili og samboerskap. Den
norske kirke kritiseres for sin liberale teologi (jf. Nordvik 2015), særlig når det
gjelder kvinnelige prester og liturgi for vigsel av likekjønnede par.
Allerede i 1981 pekte den finske læstadianismeforskeren Pekka Raittila på
tendenser som viste en større vektlegging av intern trosopplæring enn vekkelse
og omvendelse i flere læstadianske grupperinger: «The movement, which in
the beginning was strong on conversion and inner experiences, has shifted its
emphasis more and more from revival Christianity to Christian upbringing»
(Raittila [1981] 2005: 16). Drivkraften i denne utviklingen synes å være ønsket
om å gi barn og unge en god og trygg ballast i møte med det moderne samfunnet. De fleste læstadianske grupperinger tilbyr i dag søndagsskole (eller lignende
aktiviteter i hverdagene), ungdomssamlinger, og egne barne- og ungdomssider
i de ulike meldingsbladene. Den læstadianske gruppen kalt »De førstefødte»
etablerte ved inngangen til 2000-tallet egen trosopplæring og konfirmasjonsundervisning. Alta-retningen startet egen konfirmasjonsopplæring høsten
2006. Alta-retningen og Lyngen-retningen har også etablert egne private skoler
på religiøst grunnlag (jf. Andreassen 2014). I disse gruppene har imidlertid trosopplæring for ungdom vært gjenstand for ulike syn. Et grunnleggende perspektiv
er at «Gudsordet» er likt for alle, både voksen og ungdom. Man har derfor vært
grunnleggende skeptisk til å skille ungdommen ut som egen gruppe, og med en
mulig konsekvens at de da ikke er til stede i den vanlige søndagsforsamlingen
eller forsamling ved andre anledninger. Artikkelen analyserer interne tekster
og viser hvordan kategorien «ungdom» og et mer systematisk ungdomsarbeid
stadig har vært gjenstand for interne diskusjoner og forhandling.

Skriftlige

kilder

Artikkelen baserer seg på skriftlige primærkilder fra Lyngen-retningen.1 De kan
deles inn i tre kategorier: 1) innlegg i Under vandringen, 2) interne brev, 3) møtereferater og referater fra ungdomshelger.
1 Arbeidet med ungdomsarbeidet i Lyngen-læstadianismen var opprinnelig planlagt basert på kvalitative intervjuer. To intervjuer ble gjennomført, og planen var å bruke en såkalt snøballutvelging for strategisk utvelging av
informanter (Grønmo 2004: 102). Ytterligere to intervjuer ble gjort på bakgrunn av dette. Informantene kom
med flere mulige navn på informanter. Disse ble kontaktet, og mange var positive til å stille opp. Noe uventet
ga alle jeg hadde hatt kontakt med, beskjed om at de ikke ønsket å stille til intervjuer. Som forsker må jeg selvsagt akseptere at informanter ikke vil delta. Det viser også at det ikke «bare» er å gjennomføre intervjuer, selv
om det var en del av det opprinnelige forskningsdesignet. Dette er noe som i liten eller ingen grad diskuteres i
metodelitteraturen (se diskusjon og eksempel i Burns 2015).
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Kategorien innlegg i Under vandring består av innlegg av redaktøren eller
andre bidragsytere. En systematisk gjennomgang av årganger av bladet fra 1948
til 2015 gir grunnlag for å trekke noen linjer for den historiske utviklingen av
ungdomsarbeidet. Hoveddelen av innleggene om ungdom er skrevet av de ulike
redaktørene (Olsen 2008: 27-29), men også privatpersoner som har skrevet
inn til bladet med sine tanker, bekymringer og meninger. De fleste av disse er
anonyme. Det er ikke mange innlegg som nevner ungdomsarbeidet eksplisitt,
og det er først fra 1980-tallet slike innlegg kommer. På 1990-tallet skrives det
mye om utviklingen i den offentlige skolen og om opprettelsen av egne skoler,
men nærmest ingenting om eget ungdomsarbeid. Ved inngangen til 2000-tallet
omtales ungdomsarbeidet mer jevnlig. Som offisielt blad for Lyngen-retningen
gir det en god innsikt i hva som har vært på dagsorden i menigheten.
De interne brevene består av tre brev fra en korrespondanse skrevet i 1999 og
handler eksplisitt om ungdomsarbeidet. Brevene viser det ambivalente synet på
ungdomsarbeidet når det knyttes til mer systematikk og knyttes til trosopplæring. To brev (datert 19. februar og 26. april 1999) undertegnet av fire personer
som i artikkelen omtales som «initiativtakere» til mer systematisert ungdomsarbeid. Disse to brevene er adressert til Den luthersk-læstadianske menighet.
Predikantenes svarbrev (6. mars 1999) er det tredje brevet i denne korrespondansen. Brevene er ikke publisert i Under vandringen eller på forsamlingens
hjemmeside, men ble kopiert opp og distribuert i papirform. Det er slike kopier
som er gjort tilgjengelig for meg. Brevene gir et sjeldent innblikk i interne diskusjoner om ungdomsarbeidet.
Møtereferater og referater fra ungdomshelger er publisert enten i Under
vandringen eller på forsamlingens nettside2, eller begge deler. Referater og
«reisebrev» fra ungdomssamlingene er skrevet av medlemmene for styregruppen for ungdomsarbeidet. Reisebrevene inneholder en kort gjennomgang
av innholdet i helgen; sosiale aktiviteter og arbeid med trosspørsmål. I flere av
reisebrevene er det også tatt med noen punkter for hvorfor ungdomshelgene er
viktige. Det betyr at de ikke bare er referater, men også inneholder normative
utsagn om ungdomshelgene og framstår som en legitimering av dem.
De ulike skriftlige kildene denne artikkelen baserer seg på, kan karakteriseres som primærkilder (Tosh 1991: 42). Tekstene retter seg mot interne lesere, og
følger derfor noen interne sjangerkrav. Det betyr at tekstene preges av en skarp
samfunnskritikk, og det skapes et skille mellom «verden» utenfor forsamlingen, og den Lyngenlæstadianske forsamlingen som består av «de kristne».
Ulike spørsmål og tema forankres i ulike skriftsteder fra Bibelen eller fra tekster
av Luther. Samlet sett gir de ulike kildekategoriene et bredt bilde av diskusjo2 Høsten 2003 ble en nettside www.samlinga.net satt i drift. Den var da primært knyttet til ungdomsarbeidet
(jf. Olsen 2008: 30-32). Høsten 2014 ble nettsiden overtatt av hovedmenigheten, og har siden da fungert som
forsamlingens informasjonsside. Her ligger nå Den luthersk-læstadianske menighets presisering av bekjennelser.
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nene om ungdomsarbeidet.
Tekstene fra Under vandringen i perioden 1948 og fram til 2015 gir noen historiske linjer. Samtidig kan det ha foregått andre diskusjoner i dette tidsrommet
som ikke har blitt tatt inn i bladet. For eksempel interne korrespondanser lik
den fra 1999 som ligger til grunn for denne artikkelen. Møtereferater og reisebrev er i læstadiansk sammenheng en helt ny tekstkategori. Møtereferater
fra menighetsmøter kommer først tidlig på 2000-tallet i forbindelse med at
det arrangeres menighetsmøter. En slik praksis hadde tidligere ikke eksistert
i Lyngen-retningen, og handler også om en modernisering av forsamlingen.
Tidligere har saker vært behandlet i predikantrådet, men ingen referater har
vært publisert fra disse møtene. I enkelte tilfeller har det kommet meddelelser
og uttalelser fra predikantrådet som da har vært publisert i Under vandringen.
Det skriftlige materialet sier noe om strukturelle endringer og interne diskusjoner. Artikkelen har dermed en klar begrensning ved at den i liten grad kan
si noe om læstadiansk ungdoms opplevelse og vurdering av ungdomsarbeidet. I Under vandringen er det trykket noen få innlegg fra ungdommer om dette.
Kvalitative intervjuer ville vært et godt supplement til de skriftlige kildene, men
har altså vist seg vanskelig å gjennomføre (jf. fotnote 1).

Ungdom

og religion

I dag er ungdom en etablert kategori både i forskning og dagligtale. Forskningen
på ungdom har vist at synet på ungdom har vekslet mellom å vurdere ungdom
som utfordrende og nærmest farlig for det etablerte samfunnet, til å se ungdom
som sårbare og med et behov for beskyttelse og trygget (France 2007:23).
Ambivalensen i synet på ungdom handler blant annet om at ungdom finner egne
og stadig nye uttrykk når det gjelder språk, musikk og klesstil, for å nevne noe.
Ungdomskulturen er derfor i konstant endring (Aagre 2014). Moderne media
og teknologi fører til en friere flyt av ideer og livsstiler på tvers av geografiske
og institusjonelle grenser. Ungdom i konservative kristne miljøer – som for
eksempel bedehusmiljøer som det læstadianske – har dermed også tilgang til
de samme kulturelle impulsene som annen ungdom. Det gjør det vanskeligere,
og nærmest umulig, for foreldre og konservative kristne miljøer å skjerme barn
og ungdom fra slike impulser (Aagedal 2003: 154). Religionshistorikeren Torjer
A. Olsen (2007) har vist hvordan læstadiansk ungdom bruker klær både for å
signalisere tilhørighet og opposisjon. Han viser hvordan læstadianske jenter
utfordrer en kleskode knyttet til å bruke skjørt i forsamlingen ved å la skjørtene være fargerike (ikke bare ensfargede), tettsittende (ikke bare vide), og korte
(ikke bare lange). I en annen kontekst enn den læstadianske forsamling framstår
ikke jentenes skjørter som særlig utfordrende eller spesielle, men får et tydeligere symbolsk innhold i en læstadiansk forsamling.
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Hva ungdomskultur består av, varierer derfor mellom ulike kulturelle og
sosiale kontekster, og er i stadig endring. Forskning på ungdom og religion har
også vist at ungdom har en forståelse av religion, og uttrykker sin religiøsitet på
andre måter enn eldre generasjoner (jf. Collins-Mayo og Dandelion red. 2010;
Madge, Hemming og Stenson red. 2014). Deler av forskningen har argumentert for at ungdom finner mening, lykke og moralske rammer i sosiale nettverk i
større grad enn i religion, mens andre har påpekt at bildet nok er mer sammensatt (jf. diskusjon i Day 2010: 102–103). Et interessant perspektiv er at ungdom
i dagens samfunn i større grad kan velge om de tror og hvorvidt de definerer seg inn i et religiøst kollektiv (Sheperd 2010: 149). Samtidig viser norsk og
finsk forskning at foreldrenes vektlegging av religion har betydning (Høeg 2010:
192–193; Niemelä 2006: 163–165). En stor europeisk undersøkelse om konfirmasjonsundervisning utført i 2007–2008 bekrefter også dette (Krupka, Ilg og
Schweitzer 2015: 121–123).
For læstadiansk ungdom handler egen religiøsitet ikke bare om å definere seg
som «kristen», men som «læstadianer». Sistnevnte kategori assosieres i nordnorske lokalsamfunn med en konservativ kristendom med klare sosiale rammer.
Det må imidlertid bemerkes at læstadianere i liten eller ingen grad bruker betegnelsen «læstadianer» i interne sammenhenger. Det vanlige er å omtale seg selv
som «kristen», og i enkelte tilfeller snakke om «denne kristendommen» eller
«vår kristendom» for å understreke at det er den spesifikke læstadianske gruppens kristendomstolkning det er snakk om, men samtidig ivareta en åpenhet
om at det kan finnes rette kristne andre steder. I de intervjuene som ble gjennomført til denne studien, beskriver informantene at det kan være en belastning
å bruke begrepet «læstadianer» om seg selv. En identitet som «kristen» og
«læstadianer» oppleves som ambivalent og er ikke noe som følger automatisk
selv om man er født inn i en læstadiansk familie (jf. Voas og Crockett 2005). Det
kan synes som om det å stå fram som «læstadianer» er å ta et steg ekstra etter
det å være «kristen».
På bakgrunn av en engelsk studie argumenterer Shepherd (2010) for at organiserte grupper i kristen regi hadde en viktig funksjon for kristne ungdommer.
Det gav en trygg ramme for ungdom når det gjaldt å takle utfordringer og spørsmål om tro og identitet. Ungdommene opplevde det periodevis som utfordrende
å sette ord på egen kristen identitet, og da kunne de organiserte aktivitetene med
jevnaldrende gi trygghet. Shepherds (2010: 152) forskning viser   imidlertid at
ungdommer særlig vektlegger at deltakelsen på kristne arrangementer framstår
som valgfrie. Shepherd setter det i sammenheng med hvordan ungdommene
gjerne forstår seg selv som en avgrenset gruppe, både i forhold til yngre barn
og til eldre (voksne). I tillegg peker Shepherd på at ungdommenes opplevelse
av deres religiøsitet skiller seg fra yngre barn og eldre (voksne). Ungdom selv
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vurderer religion som mindre aktuell i forhold til andre områder i livet, som
for eksempel et sosialt nettverk av venner og andre aktiviteter. Dette kommer
på tross av at ungdommene Shepherd intervjuet, er født inn i familier med en
tydelig kristen identitet, og har fått en kristen oppdragelse. Å kunne ta et selvstendig valg om å være kristen, blant annet å selv kunne velge hvorvidt de skal
delta i kristne aktiviteter, synes å ha betydning for ungdommene i Shepherds
(2010: 153) studie.
Funnene fra Shepherds studie av kristne ungdommer korresponderer med
mer generelle perspektiver på ungdom og ungdomskultur. I brytningstiden
mellom barn og voksen ønsker ungdom å framstå som autonome individer som
kan gjøre egne valg på alle områder i livet, selv om voksnes vurderinger om ungdommen er annerledes (jf. Franca 2007; Aagre 2014).   

Ungdomsarbeidet –

ikke ønskelig, men nødvendig

For Lyngen-læstadianerne genererer etterkrigstiden et behov for en mer institusjonalisert og samlende struktur som gir stabilitet, etter som nye generasjoner
med lekpredikanter kommer til. Meldingsbladet Under vandringen etableres i
1948, og taler fra egne predikanter trykkes. Et eget predikantråd etableres, og
det bygges flere egne forsamlingshus (jf. Olsen 2008). Fra 1960-tallet, fram mot
1980, er Lyngen-læstadianerne en del av et nordnorsk samfunn i stadig utvikling. Byene vokser, og for Lyngen-læstadiansk ungdom blir Tromsø et aktuelt
sted på grunn av utdanningsmulighetene som ble etablert her på 1960- og 1970tallet (jf. Tjelmeland 1996: 297ff). Utviklingen og utvidelsen av grunnskolen med
en egen ungdomsskole skjer gradvis på 1960-tallet, og fører til at barna går
lenger på skolen enn tidligere, og det går lengre tid før de begynner å jobbe og
blir «voksen». «Ungdom» vokser fram som et nytt konsept. Lengre skolegang
gjør også den offentlige skolen til en kamparena for læstadianerne. For læstadianerne er utvidelsen av skolegang og ungdomsarbeid vevd sammen med andre
spørsmål. Et eksempel på denne kompleksiteten er en tekst fra Under vandringen
fra 1953 som skal beskrive «den lestadianske menighets» virksomhet:
Fra dens begynnelse til i dag har denne menighets samdrektighet ikke vært formidlet
ved en utvortes organisert form, verken ved foreninger eller andre menneskelige foranstaltninger som vi ser ellers i vårt land. Dens enhet har i disse 100 år vært ledet av Guds
ord ved lovens og evangeliets forkynnelse […] Da menigheten som sagt ikke er organisert etter menneskelige lover og statutter, er det en selvsagt ting at dette blad ikke har å
bringe beretninger fra hel- og halvårsmøter, generalforsamlinger, ungdomsforeninger,
kvinneforeninger, generalsekretærer og sekretærer m.m. – disse uting under et kristelig
navn som Bibelen ikke kjenner eller hjemler. Mange av disse navne og institusjoner ville
virke avskrekkende dersom en forbandt disse med Skriften og apostlenes navne. De er
oppfunnet av mennesker (UV 3/1953: 3-4).
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Den læstadianske forsamling og kristendom settes her opp mot de mange organisasjonene som vokser fram i etterkrigstiden. Her nevnes også ungdomsforeninger
i samme sammenheng som kvinneforeninger og generalforsamlinger, og kommuniserer den rådende tankegangen. Lyngen-læstadianerne – «de kristne»
– er ikke organisert etter menneskelige og verdslige «lover og statutter». Olsen
(2008: 97) argumenterer for at «det manglende organisatoriske aspektet, som
har vært rådende helt fra begynnelsen, blir gjort til et tegn på å være sanne kristne
og nærmere Gud». Alt som kan ses som «oppfunnet av mennesker» og ikke er
omtalt i Bibelen, tas det sterkt avstand fra. Utdraget viser klare motsetninger
mellom den Lyngen-læstadianske menigheten og andre former for kristendom. Uten at motsetningen nevnes ved navn, kjennetegnes det av «foreninger»
og «menneskelige foranstaltninger», «menneskelige lover og statutter»,
årsmøter, generalforsamlinger, ungdomsforeninger, kvinneforeninger og generalsekretærer. Og alt er «oppfunnet» av mennesker. Olsen (2008: 98) peker på
at det Lyngen-læstadianerne polemiserer mot, er kjennetegn på den sørlige lekmannskristendommen. Som en motsetning står Lyngen-læstadianerens egen
forsamling som «ledet av Guds ord ved lovens og evangeliets forkynnelse». For
ungdomsarbeidets vedkommende trekkes en parallell til andre organisasjoner og
forstås dermed som eksempel på noe verdslig, menneskelig – og dermed også
ukristelig. Å skille ut ungdom som egen gruppe, synes slik sett nokså utenkelig
på dette tidspunktet.
På 1960- og 1970-tallet inntrer et generasjonsskifte blant predikantene.
Mange av de som kunne stille seg bak beskrivelsen fra 1953 dør, og nye kommer
til. Tilflytning til byene gjør at gruppen av læstadianere i byene også vokser.
Mange av de som kommer til byer og større tettsteder, er ungdom som skal gå
på gymnas, eller de kommer til Tromsø for å ta profesjonsrettet utdanning. Først
i 1981 kommer et innlegg i Under vandringen som tematiserer at læstadiansk
ungdom flytter til byene, og der møter annen ungdom som ikke tilhører den
læstadianske menigheten. Innlegget har overskriften «Ungdomssamlinger»:
På grunn av mere skole – og arbeidstilbud, har tilflytningen til tettstedene tiltatt i de
senere år. Tromsø by har i så måte ikke vært noe unntak, heller tvert imot. Også på de
kristne [læstadianske] ungdommer fra bygdene har byen vært som en magnet, i altfor
stor grad. Derfor var det mange i byens forsamling som tidlig så ansvaret de kristne
hadde, for å hjelpe de unge sjeler som plutselig ble overlatt til seg selv, i et fremmed
miljø. Forsamlingen besluttet da i samråd med våre predikanter at de skulle få istand
en møtedag for de unge, i tillegg til søndagsforsamlingen. Det ble da pålagt enkelte å
forestå disse ungdomsforsamlingene med lesing av Guds Ord, samtale og salmesang. (UV
1/1981: 2)

I innlegget heter det også at «I de siste åtte-ni år har det regelmessig vært holdt
slike forsamlinger hver tirsdag kveld». (ibid.:2). Det vil si at ungdomsforsam-
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lingene kom i stand tidlig på 1970-tallet. Om lag tjue år etter uttalelsen fra 1953
har Lyngen-læstadianerne sett det som nødvendig å etablere en egen «møtedag
for de unge», blant annet for å stå imot byens fristelser:
For de mange kristne foreldre som har sine barn og ungdommer her i byen, kan det vel
komme frykt for hva deres barn foretar seg, der de må friste et hybelliv. Det kan vel ikke
være uten årsak, da djevelen heller ikke er ledig, med mange flere fristelser her, hvor
nærsagt «Satans trone er»3, både i det verdslige og åndelige. (UV 1/1981: 3).

Samfunnsutviklingen som ligger implisitt i denne teksten, skaper en nødvendighet for å etablere et tilbud for ungdommen, selv om det ikke er ønskelig:
Det har vel aldri i kristenheten vært meningen at de unge skulle skilles fra de eldre. Men
det er de spesielle forhold som kan bli på et større sted, med et sterkere dragsug mot
verden og verdens mennesker, som gjør slike samvær mere nødvendig her.
(UV 1/1981: 3).

Det er dermed frykten for hva bylivet og fraværet fra familien og den hjemlige
forsamlingen kan føre til, som har gjort egne ungdomsforsamlinger nødvendig,
selv om egne samlinger for ungdom ikke er ønskelig. Tanken er at egne forsamlinger kan skape et trygt fellesskap av troende som sammen kan stå mot alle de
fristelser som finnes i byen, selv om «det aldri har vært meningen at de unge
skulle skilles fra de eldre». Utsagnet signaliserer at dette er en praksis som er
ny, og endog i strid med etablert tradisjon. Samtidig understrekes det også at
innholdet i ungdomssamlingene er det samme som i en «vanlig forsamling med
bønn og sang», lesing av Luthers postille, og med Luthers lille og store katekisme som «grunnbøker».

Forslag

om systematisk opplæring for barn og ungdom

Ukentlige ungdomsforsamlinger i Tromsø drives på 1980-tallet videre uten noe
større diskusjon. Det omtales sjeldent i Under vandringen, og som regel kun i forbindelse med korte orienteringer. På 1980- og 1990-tallet handler mye av det
som skrives i Under vandringen om barn og unge, om utviklingen i skolen. Noe
som blant annet resulterer i at Lyngen-retningen etablerer Varden skole i 1990
og Nordreisa privatskole i 1994 (Andreassen 2014).4
I et brev adressert til Den Luthersk-læstadianske menighet den 19. februar
1999 foreslo fire forslagsstillere en ytterligere organisering og systematisering
3 Når Tromsø beskrives som å huse «Satans trone» både verdslig og åndelig, indikerer det at byen ikke bare er
farlig med alle sine fristelser, men også gjennom nærværet av mange andre kristne menigheter. I tillegg kan det
være en referanse til at Tromsø huser biskopen for Nord-Hålogaland bispedømme. (se også Olsen 2008: 9798).
4 Varden skole ble nedlagt i 2011 på grunn av lavt elevtall. I 2001 skiftet Nordreisa privatskole navn til Straumfjordnes skole.
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av det interne trosopplæringsarbeidet for barn og ungdom, men også for voksne.
Brevskriverne innleder med å beskrive dagens samfunn, og kommenterer at det
er «ganske forskjellig fra det samfunn vi hadde for kun 30-40 år siden, med
andre ord det samfunn vår foreldre- og besteforeldregenerasjon vokste opp i».
De skriver videre:
Det offisielle vitenskapelige verdensbilde har i så måte bidratt til å underbygge tvilen ved
å avvise Guds eksistens. Denne ateistiske livsanskuelse er blitt svært dominerende. En
møter den overalt; i lærebøker og litteratur, i skole- og studentmiljøer, i arbeidsliv, politikk og samfunnsliv, osv. (Brev 19. februar 1999: 1).

(…)
Vårt samfunn er i høy grad blitt «amerikanisert» gjennom en markedsstyrt mediakultur og underholdningsindustri. Vold, sex og umoral blir idealisert og båret inn i hjem og
samfunn gjennom TV, aviser og underholdningslitteratur, og ikke minst også gjennom
moderne data-, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (deriblant Internett). Vi
erfarer at verden rundt oss kommer stadig nærmere, og at tilgangen til så vel sunn som
usunn materiale er blitt enorm sammenlignet med tidligere tider. (side 2).

Etter en omfattende beskrivelse av samfunnskontekst foreslår brevskriverne to tiltak. Det første er en mer systematisk undervisning av unge.
Ungdomsforsamlingen «(…) foreslås utviklet, omarbeidet og forbedret, slik at
den i større grad enn i dag er i stand til å avhjelpe den nød som er beskrevet
ovenfor. Etter vår mening bør opplæringen ligge mye nærmere en skolemodell
etter gode pedagogiske prinsipper enn hva tilfellet er i dag» (Brev 19. februar
1999: 2–3). Forslagsstillerne nevner to bøker5 for å illustrere en mer systematisk
og pedagogisk tilnærming til lærestoffet. Det andre tiltaket er undervisning og
trosopplæring for voksne, fordi det er «mange som har etterlyst denne type
undervisning».
I forlengelsen av disse to tiltakene foreslås også at en person gis lønn for å
organisere og drive et slikt arbeid i forsamlingen. Brevskriverne understreker at
«Vi er klar over at dette innebærer et brudd med vår læstadianske tradisjon og
kultur. Det er likevel ikke et brudd med hverken skriften eller den alminnelige
kristne tradisjon.» (Brev 19. februar 1999: 3). De avslutter brevet med å presisere at «det ikke nødvendigvis er predikantene som må bære alle belastninger i
forbindelse med gjennomføring av eventuelle tiltak. Vi vet at det finnes egnede
folk som er villige til å være med på i alle fall en praktisk igangsetting av et slikt
arbeid som vi har foreslått» (ibid.).
Brevet er velformulert og følger et etablert mønster for Lyngen-læstadianske
tekster: det gis et bilde av en lite ønskelig samfunnsutvikling, og presentasjonen
5 Bøkene som nevnes er Carl Fr. Wisløffs Jeg vet på hvem jeg tror (første utgave 1946), og Ole Modalsli og Leif
Gunnar Engedals Evangelisk tro (1981).
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av tiltak følges opp med en rekke bibelhenvisninger for å underbygge forslagene. Brevskriverne formulerer eksplisitt at de er klar over at forslagene er et
brudd med læstadiansk tradisjon – der predikanter og forsamlingsholdere ikke
får lønn for sitt arbeid for forsamlingen.
I et brev datert 6. mars 1999 kommer predikantene i den luthersk-læstadianske menighet med sitt svar. Svaret er negativt. Predikantene gir brevskriverne
rett i samfunnsbeskrivelsen og bekymringene over denne. De skriver også at de
er rede til å utvikle ungdomsforsamlingene:
Vi er endvidere rede til at utvikle og forbedre Kvaliteten i vore Ungdomssamlingers Arbeidsform eftersom vi finder det forsvarlig, dog uten at hoppe paa alt nyt. For Kjødet vil al
sund Kristendomsundervisning stedse være tungt Stof og kjedelig (Brev datert 6. mars
1999: 1).6

Videre skriver predikantene:
Den Hellige Aand virker Hunger og Tørst (Math. 5,6) og Lyst til Ordets Kunnskab (Ps
119). Hvis denne Aandens Gjerning ophører ogsaa netop iblandt Ungdom i bokstavelig
Forstand, da nytter ikke Trumping og Pugging og Organisering. Den levende Ungdom
iblandt vore Unge har Tilgang til samme Kilder som Wisløf og Modalsi med deres Lærebøger, og trenger ikke dem som Tilførselsrør. Her kan snart følge Rust med (Brev datert
6. mars 1999: 2).

Predikantene innvender også at en lønnet medarbeider vil kunne fungere som
en «Extrapredikant», og «Her kan snart Kontroverser opstaa». I et avsluttende
avsnitt i brevet fra predikantene formuleres om forslagene:
Vi vil med det foreslaatte Tiltak mane frem saa mangfoldige Husdjævle at vor lille
menighet vil arte sig som et Eldorado for den Onde med hans Spøkerier og Koglerier
(Brev datert 6. mars 1999: 3).

Den 26. april 1999 kommer et svarbrev fra initiativtakerne. De uttrykker at de tar
svaret fra predikantene til etterretning. De formulerer også at de er villig til «å
skrinlegge planen til fordel for andre troverdige tiltak som måtte imøtekomme
de problemstillinger vi har forsøkt å belyse.» Samtidig ønsker de «å supplere
den samfunnsmessige analyse med en erkjennelse; nemlig at vår menighet opp
gjennom årene har opparbeidet seg et stadig økende kommunikasjonsproblem».
De presiserer dette ytterligere:
Vår forsamlingsform og språkform har vært tilnærmet uforandret gjennom bevegelsens
historie. Når «hjertespesialisten» Læstadius talte til sine tids mennesker, gjorde han
6 Den gamle skriftstilen i brevet kan i dette tilfellet knyttes til en enkeltpredikant, Andreas Esbensen (19162008). I enkelte brev og uttalelser han skrev på vegne av predikantrådet, er ikke skriftstilen endret. De andre
predikantene brukte (og bruker) en moderne skriftstil i brev og redegjørelser.
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det i et språk som menneskene umiddelbart kunne kjenne seg igjen i. Ordet ble gjort så
nær og så levende at det var umulig å være uberørt som tilhører. Dette spørsmålet burde
alltid være viktig for den kristne menighet: Formidles Ordet på en slik måte at det treffer
dagens mennesker der de står? (Brev datert 26. april 1999: 1).

De viser videre til Luthers arbeid med å oversette biblene til tysk, og påpeker at
søndagsforsamlingene med Lutherlesning og Landstads salmebok ikke er lett
tilgjengelig for barn og ungdom. De knytter dette til en bekymring om «den
stadig synkende oppslutning blant våre barn og unge i søndags- og ungdomsforsamlingene. Mange sliter med å få noe ut av det som blir lest og sunget»
(Brev datert 26. april 1999: 2).
Korrespondansen viser en generasjonskløft og ulike syn på tradisjon og samfunnsutvikling. Forslagsstillernes argumentasjon om pedagogisk tilnærming og
strukturering, samt oppbyggelseslitteratur med mer tilgjengelig språk, møtes
med avvisning fra predikantene. Dette kan leses inn i et mønster der læstadianerne tradisjonelt har lagt vekt på å holde tradisjon, og hatt en grunnleggende
skepsis mot det som kan representere det «nye» og «ukjente» som kommer
med moderne samfunn. Brevene – både fra forslagsstillerne og predikantene
– inneholder begge en nokså mørk samfunnsbeskrivelse der samfunnsutviklingen primært representerer en utfordring for læstadianerne. Mulighetene det
moderne samfunnet gir, er i like stor grad en trussel fordi det kan lede ut i synd.
For predikantene representerer bøkene til Wisløff og Modalsli – selv om det er
eldre bøker når brevene skrives i 1999 – en fremmed og moderne tilnærming til
trosspørsmål. Det skaper i stedet distanse mellom generasjonene når predikanter viser til at det er et poeng å lære gotiske bokstaver for å kunne lese Luthers
kirkepostille eller Konkordieboken7 i gammel utgave, og at kristendom er, og
skal være, «tungt stoff». I skolen – også i de læstadianske skolene – møter
barn og ungdom pedagogisk tilrettelagte tekster, og med moderne skrifttyper.
Det er dermed en stor distanse i synet på hvordan barn og ungdommer bør lære
kristendom.
Det ble ingenting av forslaget om en lønnet medarbeider som skulle bidra til
et mer systematisk og organisert ungdomsarbeid. Like fullt skjedde det endringer som gikk i retning av det forslagsstillerne hadde foreslått.

Ungdomshelger
Ved inngangen til 2000-tallet etableres et mer systematisert og organisert
arbeid for barn og unge. Etter tusenårsskiftet arrangeres egne ungdomshelger,
7 Lyngen-læstadianerne har på eget initiativ fått trykket opp eldre utgaver av ulike Luther-tekster og Konkordieboken. Eksempelvis brukes tredje opplag (fra 1899) av Caspari og Johnsons norske oversettelse av Konkordiebogen
fra 1868, med gotisk skrift, i et opptrykk fra 1980. Den brukes istedenfor nyere oversettelser av Konkordieboken.
Se også Esbensen jr. (2012: 318) om vurdering av ulike bibeloversettelser.
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og det etableres et eget nettsted. Dette refereres i meldingsbladet Under vandringen, og det synes ikke å skape diskusjon. I mai 2001 arrangeres den første
ungdomshelgen. At det foregår interne prosesser der predikantkollegiet skal
holdes orientert, og dermed også har sanksjonsmulighet, framkommer i møtereferater publisert i Under vandringen. Fra et menighetsmøte arrangert 16. juni i
2001 på Skibotn refereres:
For å utarbeide forslag til tiltak for ungdomsarbeid i menigheten og med tanke på
fremlegg for predikantkollegiet for høststevnet 2001 oppnevnes et utvalg på følgende
fem personer (…)» (UV 8/2001: 2).

Det understrekes at utvalget forventes å orientere og legge fram sine forslag
for predikantene. I et referat fra et foreldremøte for ungdomsarbeidet datert 21.
februar 2009, vises det til flere momenter som bakgrunn for det mer organiserte ungdomsarbeidet. Blant annet en menighet i endring, særlig splittelsen
i Lyngen-retningen i 19928, ungdomsmiljø i endring og andre kristne menigheter. Dette settes i sammenheng med en «En verden i raskere endring» som
blant annet handler om at Norge «avkristnes». Møtereferatet understreker også
viktigheten av «å trå opp stier i forhold til menighet og predikanter, og viktigheten av å utvise tålmodighet og forsiktighet» (Møtereferat 21.02.09: 1), og at
ungdomsarbeidet nå har støtte fra predikantene. To navngitte predikanter utgjør
«bindeleddet mellom predikantene og ungdomsarbeidet».
Utviklingen av ungdomsarbeidet handlet i første omgang om å arrangere
såkalte ungdomshelger i tillegg til ungdomsforsamlingene i Tromsø og enkelte
andre steder. Ungdomshelgene arrangeres fra fredag til søndag på ulike lokaliteter i Troms fylke. Innholdet handler primært om ulike sosiale aktiviteter og
samtaler om ulike trosspørsmål. Hver helg har gjerne et tema som belyses ut
fra en bibelsk og luthersk forankring. På søndagen kommer en eller to av predikantene for å holde en andakt og samtale om helgens tema. Slik forankres også
ungdomshelgene på predikantnivå ved at de kan bidra med en rett forståelse av
trosspørsmålene som har vært tatt opp.
I referater og «reisebrev» fra ungdomshelger vedlikeholdes en krass samfunnskritikk som er typisk for læstadianske grupper. Samfunnsbeskrivelsene
vedlikeholdes slik sett internt, og peker stadig på samfunnets negative krefter
(film, TV, sport, kristendommens svekkede status i skolen). Beskrivelsen gir
grobunn for en argumentasjon for at forsamlingens ungdommer er mer utsatt
for disse kreftene enn tidligere generasjoner, og dermed også for helgesamlingenes viktighet:
8 Lyngen-retningen ble i 1992 splittet i to hovedgrupper: de såkalt «liberale» og «fundamentalistene» (se Olsen
2008: 180-185). Det er de såkalt «liberale» som har etablert egne ungdomshelger og utviklet ungdomsarbeidet
som her omtales.
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Hensikten med tiltaket [ungdomshelg] var å samle ungdom fra vår menighet i et trygt
kristen fellesskap, hvor de kunne få tid sammen til å bli bedre kjent (UV 9/2001: 4).
Det er behov for å finne sammen og å bli kjent, også mtp evt senere livsledsagere (UV
8/2001: 2).
Så var ungdom atter samlet. Kanskje ikke så langt vekk fra verdens vind, men her skulle
vi likevel være godt skjermet mot dens påvirkning (UV 3/2010: 4).
Vi vil likevel understreke ungdomshelgenes uvurderlige betydning for ungdommene,
både med hensyn til trosopplæring, trosfellesskap og sosialt samvær (UV 3/2014: 2–3).

«Reisebrevene» inneholder dermed ikke bare beskrivelser av aktiviteten, men
også gjerne eksplisitte begrunnelser for hvorfor ungdomshelgene er viktige. Fra
en ungdomshelg for ungdom under atten år i oktober 2009 heter det for eksempel under overskriften «Ungdomshelga var viktig på flere måter»:
• For det sosiale – ungdom treffer folk fra andre forsamlingskretser, og man
blir bedre kjent med de som man kjenner fra før av.
• For samholdet – det kom flere ganger fram i samtaler at ungdommer
(kanskje spesielt i denne utsatte aldersgruppa) trenger hverandre som støttespillere. De trenger noen som kan være med på å trekke i riktig retning,
og bort ifra verden som har så stor påvirkningskraft og fra den onde som
har mange listige knep rettet mot oss kristne. Her skal vi som er søsken,
foreldre, faddere, besteforeldre, tanter og onkler se det ansvaret vi har med
å være gode forbilder overfor de yngre.
• Som tidligere nevnt – åndelig sett er ungdomshelgene aller viktigst; til
styrkning og oppbyggelse for vår tro (Reisebrev fra ungdomshelga 18-,
Borgen, Storfjord 20.–22. oktober 2009).
Det stadige behovet for å legitimere ungdomshelgene signaliserer at dette er
aktiviteter som ennå framstår som en ny praksis i Lyngen-læstadiansk tradisjon. Samtidig trykkes det utover 2000-tallet jevnlig tekster i Under vandringen
som skaper rom for ungdomssamlingene og ungdomshelgene. Under tittelen «Bekymringer i Tiden», undertegnet «Et nødrop og en hilsen fra en såre
bekymret mor», heter det:
Vi ser, hører og erfarer en uheldig, en ødeleggende utvikling som holder på å oppsluke
ungdommen, ja små barn med. Det er den sørgelige idrettsfeberen som brer om seg som
en farsott, – en slik intens iver hvor også små barn med hjelp fra de voksne er med i
dragsuget. En farlig utvikling som kanskje vil føre til fordervelse og ulykke. Man ser tendensen; interessen blir kun mot idretten, – til disse sammenkomster skal vi, nesten koste
hva det koste vil. Guds ord og forsamling blir snart for kjedelig.

(…)
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Tenk og på alle de ugudelige musikkfestivalene som nu stelles til, nær sagt i hver en
bygd. Er slike steder og festivaler noe for kristne å delta på? (UV 9/2014:4-5)

Kritikken av samfunnet, og særlig bekymringene for barn og unge, legger også
grunn for gjentakelser om ungdomshelgenes viktighet, og løfter fram den
Lyngen-læstadianske kristendom som motvekt.

Sosial

funksjon

For læstadianske ungdommer handler det organiserte arbeidet i dag ikke bare
om det å kunne framstå som kristen, men som «læstadianer». Beskrivelsene
fra ungdomshelgene signaliserer at dette oppleves som utfordrende for ungdommene. Der betegnelsen «læstadianer» er knyttet til noen stereotypiske
oppfatninger i nordnorske lokalsamfunn, angir ungdomshelgene en eksklusivitet. En deltaker på ungdomshelgene uttrykker dette tydelig:
Vi stifter bekjentskap med andre kristne [læstadianske] ungdommer. Det er veldig viktig
å ha en god vennekrets som har samme tanker som en selv, slik at lokkelser og dragelser
fra verden blir mye mindre virksomme, selv om djevelen alltid vil være der og friste på
mange måter (UV 12/2014: 6–7).

Shepherd (2010: 152) understreker i sin studie fra England at ungdommene vektlegger at deltakelse i organisert aktiviteter er valgfritt. Ungdommene Shepherd
har intervjuet, er født inn i familier med en klar kristen identitet, og har fått en
kristen oppdragelse. Selv om ungdommene selv beskriver sin oppvekst og oppdragelse som kristen og innenfor trygge rammer, er det å kunne ta et selvstendig
valg om å være kristen viktig (Shepherd 2010: 153). Samtidig viser forskning
at oppvekst i familier der religion har vært vektlagt, har betydning for hvorvidt ungdommer holder på sin religiøse identitet (jf. Høeg 2010; Niemelä 2006;
Krupka, Ilg og Schweitzer 2015).
Ungdomsforsamlingene og ungdomshelgene i Lyngen-læstadiansk regi er
valgfrie. Hvorvidt foreldre utøver noen form for press eller oppfordrer sine barn
til å delta på dette, kan vi ikke si noe om. I tekstene som er publisert i Under vandringen, kan vi nok si at det ligger en oppfordring eller oppmuntring om å delta.
Tekstene etter tusenårsskiftet er utelukkende positive til ungdomsarbeidet,
men skrevet av personer som er involvert og interessert i å drive ungdomsarbeidet. Kritiske røster kan ikke spores i tekstene i Under vandringen. Tekstene
som trykkes her, leses nok primært av foreldre, ikke av ungdommene selv. Det
kan kanskje derfor heller sies å være en oppfordring til foreldre om å la deres
barn delta på ungdomshelgene. Samtidig preges beskrivelsene av ungdomshelgene av at de ikke utelukkende vektlegger diskusjon om trosspørsmål. I omtaler
og referater uttrykkes det at mye av aktiviteten på ungdomshelgene handler
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om rent sosiale aktiviteter. Uteaktiviteter som rebusløp, gruppevis gjennomføring av hinderløyper og annen lek preger helgene. Når påmelding er frivilling,
og innholdet for en stor del er sosialt, ufarliggjøres trolig ungdomshelgene, og
gjør at terskelen er lav for å melde seg på. Samtidig er kanskje de rent sosiale
aktivitetene spesielt viktige for gruppen av læstadiansk ungdom, men også for
foreldrene. Aktivitetene vil ikke bli satt spørsmålstegn ved på samme måte som
dersom de hadde vært i en annen regi og inkludert ikke-læstadiansk ungdom. I
skolen eller i idrettslag kan ulike idrettsaktiviteter, rollespill og ulike organiserte
lekeaktiviteter bli påtalt som usømmelig og uønsket. Ungdomshelgene i læstadiansk regi gir en annen og trygg ramme som grunnlag for en annen vurdering av
slike aktiviteter. For ungdommene gjør nok den frivillige deltakelsen og fokuset
på den sosiale terskelen lav for å delta.

Ungdomsarbeid –

for ungdom eller hele forsamlingen?

Selv om det var en betydelig motstand blant predikantene knyttet til ungdomsarbeidet, har ideen ikke bare vært holdt ved like, men også blitt utviklet og
konkretisert. Det er med andre ord ressurssterke forsamlingsmedlemmer som
har drevet dette. De har hatt klare mål og strategier bak arbeidet. Utviklingen har
noen paralleller med det som har vært omtalt som ressursmobiliseringsteorier i
religionssosiologien (jf. Furseth og Repstad 2003: 173; Guest 2011). Disse teoretiske bidragene legger vekt på hvordan religiøse bevegelser etableres og utvikles
trass i begrensede rammevilkår og ressurser. De kristne vekkelsene omtales
gjerne med utgangspunkt i den enkeltes omvendelse og «småkårsfolk». Bildet
er mer sammensatt enn det (jf. Seland 2016). I analyser av religiøse bevegelser
flyttes fokus fra den enkeltes motivasjon for deltakelse til strategier bevegelsen kan bruke for å utvikle organisasjonen for å holde på medlemmer. Det betyr
at organisasjonene ses som grupper av ressurssterke mennesker som handler
målrettet og med klare strategier for øyet. Religionssosiologen Inger Furseth
(2002) peker blant annet på at en suksessfaktor synes å ha vært å kunne tilby
roller som hele familien kan gå inn i. I omtalen av ungdomsarbeidet hos Lyngenlæstadianerne understrekes deltakelse av foreldrene som tilretteleggere på ulike
måter. Det kan handle om å organisere transport, lage mat, bidra til sosiale
hendelser i løpet av helgen, for å nevne noe. Her kan også nevnes «tirsdagsskolen», som er en form for «søndagsskole» på hverdager. Fordi man ønsker
at alle generasjoner skal være til stede i forsamlingen på søndager, arrangeres
ikke søndagsskoler. I stedet er det et slikt tilbud i midtuken for barna i alderen
3 til 12 år, slik det arrangeres ungdomsforsamlinger for ungdommene i midtuken. Disse tilbudene trenger også tilrettelegging, og det appelleres til foreldre
om å bidra. Arbeidet med å lage et tilbud for ungdommene har slik sett resultert i flere aktiviteter. Det negative synet på impulsene barn og unge er utsatt for
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i samfunnet – i både kirken og skolen – har ført til at behovet for å etablere et
eget tilbud for de yngre generasjonene nå er sett på som helt nødvendig. For den
Lyngen-læstadianske forsamlingen betyr det at den nå har aktiviteter og oppgaver for alle generasjoner, for hele familier, på hverdagene. Man møtes ikke
lenger kun til forsamling på søndager og de lengre «stevne-helgene»,9 men
framstår som en moderne organisasjon med kontinuerlige aktiviteter. Dersom
ikke slike tilrettelagte aktiviteter for ungdommer finnes, kan det også føre til
rekrutteringssvikt i forsamlingen (jf. Aagedal 2003: 155). For en bevegelse som
den læstadianske, som i all hovedsak er selvrekrutterende, er det å holde på
forsamlingsmedlemmene viktig. Det er blant annet i en slik sammenheng at det
ovenfor siterte utsagnet om at ungdomshelgene også er viktig med tanke på å
finne framtidige livsledsagere, må forstås. Det viser en bevissthet om at selvrekrutteringen ikke kan tas for gitt, men må legges til rette for. Det handler
ikke bare om å skape religiøs tilhørighet, men om en sosial tilhørighet der det
å knytte bånd til andre jevnaldrende, til deres søsken og foreldre, handler om å
etablere et nettverk.
Den læstadianske forsamlingen er i dag sammensatt av personer med
mer utdanning og innsikt i organisasjonsliv enn det de tidligere generasjoner
hadde. Den læstadianske vekkelsen slo primært rot hos folk med arbeid i primærnæringer, særlig småbrukere og fiskere. I tråd med samfunnsutviklingen
generelt har antallet som er ansatt i primærnæringer i Nord-Norge, gått ned.
Forsamlingsmedlemmene har i dag større innsikt i hvordan moderne organisasjoner fungerer, hvilke strategier man skal velge for å nå gjennom med et syn,
selv om man møter noe motstand, noe som synes å ha gjort seg gjeldende for
etableringen av ungdomsarbeidet blant Lyngen-læstadianerne.

Konklusjon
De interne diskusjonene og holdningene som har vært avvisende til et eget
ungdomsarbeid, erstattes gradvis av beskrivelser av dette arbeidet som viktig.
Den endrede holdningen handler om at ungdomsarbeidet refortolkes. I 1953
var ungdomsarbeid framstilt som en del av de uønskede elementene som samfunnsutviklingen medførte, mens det fra 1970-tallet blir et virkemiddel for å stå
imot en uønsket samfunnspåvirkning. Etter tusenårsskiftet er ungdomsarbeidet og ungdomshelgene også en arena for å finne framtidige livsledsagere. For
en bevegelse som den læstadianske, der gruppene primært videreføres av intern
rekruttering, er dermed også ungdomsarbeidet satt i sammenheng med gruppens eksistens.
Initiativet til å utvikle ungdomsarbeidet som kom i 1999, samt den sterke
9 Lyngen-læstadianerne har en lang tradisjon for å møtes til «stevner». Det er møter som går over tre til fire
dager i forbindelse med en helg. På stevnene deltar de fleste predikantene. Til påske, pinse og jul sendes predikantene ut i par for å besøke ulike lokale forsamlinger.
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kritikken det fikk av predikantene, gir et interessant innsyn i hvordan slike
interne prosesser handler om en forhandling om forholdet mellom tradisjon og
fornying. Initiativet handlet om å utvikle tilbudet for ungdom. Når det ble foreslått at én person kunne ha ansvar for dette, oppfattet predikantene det som en
potensiell trussel mot egen posisjon, og påpekte at det ville være et brudd med
læstadiansk tradisjon. Det var også en åpenbar generasjonskløft mellom predikantene og forslagsstillerne, noe som blant annet ga seg uttrykk i helt ulike
oppfatninger om viktigheten av et tilpasset læremateriell for ungdommer. Felles
var like fullt beskrivelsen av den negative samfunnsutviklingen, basert på en
dualistisk beskrivelse av «Verden» og «Verdens barn» der Djevelen lurer, i
motsetning til forsamlingene og «Guds barn». Denne grunnleggende enigheten
ga også grobunn for at initiativtakerne kunne jobbe videre med sitt forslag. Mye
av argumentasjonen i Under vandringen, reisebrev fra ungdomshelgene og møtereferater handler nettopp om at de negative kreftene i samfunnsutviklingen får
stadig større rom, og barn og unge er spesielt utsatt. Med jevnlige innslag i Under
vandringen om den negative utviklingen i skolen og kirken – institusjoner som
tradisjonelt har bistått med kristendomsopplæring – er ideen om et mer systematisk ungdomsarbeid en idé som får grobunn i forsamlingen.
Samfunnsutviklingen blir slik sett et grunnlag og en kontekst for å jobbe
videre med forslaget som ble presentert i 1999. Samtidig viser prosessene at
dette handlet om ressurssterke personer med kjennskap til organisasjonsarbeid,
men og til læstadiansk tradisjon. Utviklingen i Lyngen-retningen er i mange
henseender i tråd med Pekka Raittilas observasjon fra 1981 angående tendenser i den læstadianske bevegelse om å være mer orientert om trosopplæring
enn vekkelse. Fra et religionsvitenskapelig perspektiv handler dette også om
hvordan en religiøs gruppering stadig er i utvikling og i et samspill med samfunnet. Samfunnskritikken skaper grobunn for en nytenkning som fra læstadiansk
hold handler om å bevare den læstadianske kristendomsformen. Arbeidet med
å bevare tradisjonen genererer nye tolkninger og forståelser, og viser Den
luthersk-læstadianske menighet som en dynamisk forsamling som utvikles og
endres som en del av samfunnet for øvrig.
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Om symboler for barn

K r i st i n M o llan d No rd er val / Bjö rk B jarkadóttir (ill.)
Ko r s e t o g so mmerf u gl en
En bok om symboler
Denne boka er en oppdagelsesreise inn i en verden av kristne symboler. Korset er et
kjent kristent symbol. Sommerfuglen er et annet. Vi har også fisken, duen, øyet i trekanten, og hånden gjennom skyen. Det finnes en hel verden av kristne symboler og tegn.
Men hvorfor er symboler viktige å forstå, og hvorfor vekker særlig religiøse symboler
så sterke følelser? Boka er ment for barn fra 10 år og oppover, men vil fungere fint som
samtalebok med en voksen.
46 s. innb. 2017
ISBN 978-82-8249-233-1
279,Det er også laget en plakat med noen av de mest sentrale
symbolene som omtales i boka.
A2-størrelse.
79,Boka og plakaten kan kjøpes i nærmeste bokhandel eller bestilles fra
www.iko-forlaget.
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Fra Sami Yusuf til Harris J
Om islamske verdier og tematisering av muslimsk
identitet gjennom halal-pop
A v Mo n a H e l e n Far stad
Frykt og mistenksomhet overfor islam og muslimer har blitt stadig mer fremtredende
i den offentlige debatt. Dette representerer en utfordring for muslimsk ungdom i deres
arbeid med å utvikle en positiv religiøs identitet. Denne artikkelen tar utgangspunkt i
hvordan den nye, islamske pop-industrien, her representert ved et utvalg musikk og
artister fra Awakening Records, har respondert på denne situasjonen ved å produsere
religiøs musikk spesielt rettet mot europeisk/vestlig ungdom. Artikkelen analyserer
hvordan musikalsk uttrykk, tekster, bilder og videoer virker sammen og tematiserer
muslimsk identitet og islamske verdier på ulike måter. Det pekes på at dette materialet kan tjene som ressurser for unge, europeiske muslimers identitetsarbeid ved å tilby
alternative, positive narrativ om islam.
Nøkkelord: islamsk pop-musikk, muslimsk ungdomskultur, muslimsk identitet,
Awakening Records
Mona Helen Farstad, f. 1972. Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen, Bergen.
Gravdalsveien 38 B, 5165 Laksevåg. E-post: monfar@nla.no

Innledning
Et mangfold av ulike typer ungdomskulturer med tilhørende musikksjangre
har vokst fram blant muslimsk ungdom i vestlige land. Som eksempel kan vi
nevne raî-kulturen (Gazzah 2011), hip-hop scenen (Solomon 2011; Landau 2011;
Gazzah 2011), eller Taqwacore-bevegelsen i USA, hvor de unges sosiale erfaringer ofte er hovedtema og inspirasjon for musikken. For muslimsk ungdom,
både i USA og i dagens Europa, kan det oppleves som problematisk å utvikle en
positiv forståelse av ens religiøse identitet i lys av en anspent offentlig debatt.
11. september 2001 var et vannskille i denne sammenhengen, men vi kan dessverre ikke si at disse problemene har blitt mindre i lys av hendelser det siste
tiåret. Vi har sett flere terroraksjoner i ulike land, og Frankrike har blitt spesielt
hardt rammet i senere tid. Flere av disse aksjonene ble begått av såkalte «homegrown terrorists». Dette gjaldt for eksempel aksjonene som skjedde i London i
2005, hvor alle var britisk-fødte muslimer. Dette preger naturlig nok det offentlige ordskiftet. Unge muslimer konfronteres jevnlig med negative stereotypier

Prismet – IKO-Forlaget 2017

Tilgjengelig på https://journals.uio.no/index.php/prismet Publisert under CC BY-NC 4.0.
Fagfellevurdert
Årgang 68, hefte 1/2, s. 115–131   
ISSN: 0032-8847, ISSN online:2535-311x

[115]

og en problemorientert diskurs rundt islam og muslimer, noe som har kommet
fram gjennom studier av media i flere land, som Storbritannia, Norge og Sverige
(Petley & Richardson 2013; Axner 2016; IMDi 2010).
Det negative trykket fra media kan oppleves som en utfordring for de unge
i deres identitetsarbeid. Marginalisering og radikalisering er mulige konsekvenser, disse temaene har også lenge vært dominerende innenfor forskning på
muslimsk ungdom (Sunier 2011: 150). Forskningen på voldelig ekstremisme fikk
et tydelig oppsving etter 2001, kanskje på bekostning av andre typer muslimske
grupper. Thijl Sunier påpeker at «there is hardly any interest among researchers
today in agency, let alone in new forms of religious appropriation, signification and practice that are to be found among young Muslims» (2011:152). Videre
har Sunier fremhevet at produksjonen av religiøsitet blant unge muslimer i dag
fremviser en grenseløs kreativitet og utformes i mangfoldige og komplekse
samspill med politikk, religion, kommersialisering og populærkultur (Sunier
2011: 153).

M u s l im s k e

medier, musikk og identitet

Utfordringene som unge muslimer i Vesten har med å utvikle en positiv religiøs
identitet, er også noe islamske vekkelsesbevegelser og medieselskap har sett. I
ulike deler av verden har det vokst fram islamske medieselskap som aktivt forsøker å nå vestlige muslimer, i noen tilfeller har de særlig fokus på de unge. Disse
selskapene ønsker gjerne å fungere som korrektiv til det dominerende, negative mediebildet. Som eksempel kan vi nevne 2MFM i Australia, og Awakening
Worldwide, som er basert i London (etablert i 2000). Det sistnevnte dannet et
eget plateselskap i 2003, Awakening Records. Selv om deres aktivitet primært var
rettet mot unge i Europa og USA, har aktiv markedsføring gjennom sosiale medier
bidratt til at artistene og musikken til Awakening Records er godt kjent verden
over. De har fått fram artister som har blitt store stjerner. Den første var Sami
Yusuf,1 fulgt av blant andre Maher Zain. I den siste tiden har unge Harris J dukket
opp i dette landskapet. Andre typer plateselskaper, som GlobalFaction, har også
band som tematiserer muslimsk identitet i mange av sine sanger. Et eksempel
er Poetic Paradise, en hijab-kledt hip-hop duo. GlobalFaction har en mer sosial/
politisk enn en tydelig religiøs profil. På hjemmesiden til selskapet omtaler de seg
som et sted for «socially/politically conscious artists to produce an experience
that facilitates the sharing of knowledge, ideas and the stimulation of thought
into action.»2 Awakening Records, derimot, har gjennom sin tette forbindelse til
1 Sami Yusuf fikk sin berømmelse godt hjulpet av dette plateselskapet, men har siden 2010 operert mer selvstendig, under plateselskapet ETM International. Han lager fortsatt religiøs musikk, men har beveget seg i retning
av en sufi-inspirert universell spiritualitet, se Yusuf 2016 og Farstad 2017. Dette er tendenser som er tydelige på
hans siste plate Barakah som kom ut i 2016, med undertittelen Spiritique collection Vol 1 som antyder at denne
platen er den første i en rekke av flere utgivelser.
2 http://www.globalfaction.com/about-us.html, lesedato 18.01.2017.
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en islamsk vekkelsesbevegelse, en tydelig og uttalt religiøs agenda. De er en religiøs aktør som trer inn på en populærkulturell scene i et kommersielt landskap,
med en målsetting om å nå unge muslimer med sitt budskap. I denne sammenhengen blir fremstillingen av muslimsk identitet og islamske verdier viktig. Dette
må forhandles og formuleres i nettopp dette samspillet som Sunier peker på,
mellom politikk, religion, kommersialisering og populærkultur. En grunn til at
det er verdt å se nærmere på akkurat dette plateselskapet, er den enorme populariteten deres artister har fått i hele verden.3 Dette setter dem i en privilegert
posisjon når det gjelder å kommunisere til et bredt spekter av det globale muslimske fellesskapet (ummaen), og til ungdom spesielt.
Både formidlingen og markedsføringen av pop-musikken er utpreget multimodal. Det betyr at det ikke er bare det rent musikalske og tekstenes innhold
som har betydning; de visuelle representasjonene av artistene (på bilder og i
videoer) er også sentrale for produksjon og formidling av mening. Lyd, tekst,
bilde, sted og bevegelse er alle ulike modaliteter som bidrar til mening på ulike
måter (Cranny-Francis 2005; Frith 1996). I kombinasjon kan de formidle komplekse budskap og dermed tematisere muslimsk identitet på ulike måter. Jeg har
valgt ut noen eksempler fra de tre artistene Sami Yusuf, Maher Zain og Harris
J. som utgangpunkt for å si noe om samvirket mellom lyd, tekst og bilde, og
hvordan disse ulike modalitetene i kombinasjon bidrar til å tematisere muslimsk identitet. Fokuset i denne studien er på avsender-siden. I den grad jeg
omtaler de unges egne reaksjoner på denne musikken og den islamske popkulturen, er det på bakgrunn av ytringer i diverse medier/på nett, liker-klikk
på videoer, eller feltarbeider utført av andre (som f.eks. Landau 2011). Utfra en
forståelse av fortellingen (narrativ) som en helt grunnleggende struktur i den
måten mennesker forstår seg selv, andre og sin plass i verden på, vil jeg se på
dette materialet som en leverandør av semiotiske ressurser og fortellinger om
muslimsk identitet og islamske verdier til den europeiske, muslimske ungdomskulturen. Identitet tematiseres i denne musikken dels som tilhørighet (til sted og/
eller kultur, markert gjennom språk og sjanger eller lokal plassering i visuelle
uttrykk) og som personlige egenskaper (etikk).
3 Sami Yusuf har blitt enormt populær i hele verden, og figurerte på en liste over de 500 mest innflytelsesrike
muslimer både i 2009 og 2010. I 2016 er både Sami Yusuf og Maher Zain på denne listen. Denne listen har
kommet ut årlig siden 2009, og er et samarbeid mellom Royal Islamic Strategic Studies Centre i Amman i
Jordan, og Prince Al-Waleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding ved Georgetown University
i USA. Flere forskere er involvert i utvelgelsen, bl.a. den kjente islamforskeren John L. Esposito. Time Magazine utpekte Yusuf til «Islam’s biggest rock star» i 2006 (Time Magazine 31.07.2006). Han har solgt over 31
millioner plater; en del er også solgt i konservative Saudi-Arabia. Han synger for fulle konserthus rundt i hele
verden, klarte å samle 250 000 mennesker på Taksim-plassen i Istanbul, og har et stort antall følgere på sosiale
medier (Ali 2015). Maher Zain har også fått et stort internasjonalt publikum, og har hatt gode salgstall på sine
plater. Han vant også en pris for beste religiøse sang i 2009, i konkurranse med bl.a. Sami Yusuf (se nettsidene
til Awakening Records http://www.awakeningworldwide.com/05_news/index_2010_01.htm). Han har sine
største fanskarer i Malaysia og Indonesia.
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r o l l e f o r u n g e , e u r o p e i s k e m u s l im e r s
identitetsarbeid

Ungdomstida er en periode hvor spørsmål om identitet gjerne blir aktuelle i
forbindelse med utforskingen av ens egen posisjon i samfunnet. For unge med
minoritetsbakgrunn kan dette arbeidet være ekstra komplisert i den forstand
at det innebærer forhandlinger på flere fronter (Landau 2011). De fleste muslimske ungdommene i Europa i dag er etterkommere etter arbeidsinnvandrere
fra 60- og 70-tallet, og vi snakker nå derfor om andre og tredje generasjon.
Ulike grupper reiste til ulike land. Mange fra de tidligere franske koloniene, som
Marokko og Algerie, reiste til Frankrike, Tyskland fikk en stor gruppe av tyrkiske
arbeidsinnvandrere, mens de fleste arbeidsinnvandrerne som kom til Norge i
denne perioden var fra Pakistan. I den offentlige diskursen har vi sett en bevegelse i hvordan disse migrantene ble betegnet. Utviklingen har vært at man fra
å bruke etnisitet og kultur som definerende trekk hos arbeidsinnvandrerne i
økende grad har gått over til å bruke religionen, islam, som den felles markøren (Gazzah 2011: 325). Fra å bli referert til som «tyrkere» eller «pakistanere»,
blir de nå som oftest betegnet som muslimer. Slik blir de kategorisert i media og
i den offentlige diskursen, og slik kategoriserer de unge, europeiske muslimene
seg selv i økende grad.
Hva det innebærer i praksis å være muslim er ikke noe gitt og selvsagt for
europeisk ungdom, det er noe de stadig må forhandle om og gjenskape i sin egen
kontekst. De unge presenteres, gjennom mediene og den offentlige debatten,
for narrativer og bestemte stereotypier om islam og om det å være muslim.
Disse narrativene kretser rundt muslimer som de radikalt «andre», som er et
problem og en trussel for europeisk kultur (Petley & Richardson 2013; Axner
2016; IMDi 2010). Samtidig forsøker de selv å konstruere narrativer om seg selv,
både som individer og som medlemmer i ulike grupper (basert på nasjonalitet,
religion eller etnisitet). Ifølge Sissel Østberg, som lenge har studert identitet
blant norsk-pakistansk ungdom, synes disse å fremvise «flerkulturell kompetanse» og en sterk refleksivitet som følge av en tilværelse hvor de stadig er
utsatt for variert kommunikasjon med «andre»; og ved å være engasjert i kontinuerlig tolkning av sin egen posisjon (Østberg 2006: 510).
Selv om identitet er noe man forhandler fram selv, er dette en prosess som
også i stor grad påvirkes av de «merkelapper» man blir påført, eller de kategorier man opplever å bli plassert i (Gazzah 2011; Abdel-Fadil 2005; Østberg
2003). Her spiller mediebildet en viktig rolle. Analyser av norske medier har vist
at debatten om innvandring og integrering i økende grad har blitt «religionifisert», den har blitt til en debatt om islam og muslimer (von der Lippe 2013).
Ifølge IMDis rapport fra 2010, basert på en omfattende innholdsanalyse gjort av
Retriever, fant man at artikler som handler om innvandring og integrering (og
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altså i økende grad om islam) som regel har et problemfokus, heller enn et ressursfokus (IMDi 2010). Dette sammenfaller med de tendensene vi ser i arbeidene
til andre forskere (Axner 2016; Petley & Robinson 2013; Abdel-Fadil 2005). Den
britiske medieforskeren Robin Richardson har lenge studert representasjoner
av islam og muslimer i britiske og andre europeiske medier, og oppsummerer
tendensene i sine funn som følger: «Six of the most frequent sets of negative stereotypes in the default position are as follows: all the same, all religiously
motivated, all totally other, all inferior, all a threat and all impossible to work with»
(Robinson 2013: 27ff.).
Andre feltstudier bekrefter tendensene som Richardson peker på. Muslimsk
ungdom opplever i stor grad at deres religiøse identitet er forbundet med negative
assosiasjoner. De blir hele tiden minnet på at de er annerledes ved at kategorien muslim ikke rommes i «norskhet» (Jacobsen 2002: 86ff.), de opplever å
bli stilt kollektivt til ansvar for andre muslimers handlinger (Abdel-Fadil 2005:
100), og deres religion betraktes ofte som en trussel mot den nasjonale eller
kulturelle identiteten til majoritetssamfunnet (Lewis, Mason & Moore 2013). De
utfordringene de muslimske ungdommene har i sitt identitetsarbeid, handler
med andre ord på den ene siden om å definere sin tilhørighet i relasjon til majoritetssamfunnet og -kulturen, og på den andre siden handler det om å håndtere
stereotypier som tilskriver muslimer bestemte negative, personlige egenskaper.

Populærmusikk,

i d e n t i t e t o g n a r r a t i v i m u s l im s k
ungdomskultur

Musikk er en svært sentral uttrykksform og en drivende kraft i ungdomskultur generelt, og flere studier har tatt for seg forholdet mellom populærmusikk
og unges identitetsarbeid. Disse peker i retning av at musikk og populærkultur
kan spille en helt avgjørende rolle i denne prosessen (Gazzah 2011; Landau 2011;
Tarrant 2002; Frith 1996). Ifølge Miriam Gazzah kan populærkulturen, inkludert pop-musikk, fungere som viktige reservoar av bilder, uttrykk og diskurser
som unge kan hente inspirasjon fra i arbeidet med å uttrykke en identifikasjonsprosess (Gazzah 2011: 134). Tarrant mener at den største appellen musikk har,
er nettopp at den kan hjelpe de unge med å forme positive identiteter (Tarrant
2002: 139). Frith understreker at forholdet mellom identitet og musikk alltid
utvikles i samspill med en sosial kontekst (Frith 2002: 146).
Den muslimske ungdomskulturen i Europa er et foreløpig lite utforsket
område. I de senere årene har det imidlertid begynt å komme studier av hvordan
minoritetsungdom i Europa og USA bruker populærmusikk, i ulike varianter, som et medium til å uttrykke sine erfaringer (Gazzah 2011, Landau 2011,
Solomon 2011). Måten muslimsk ungdom bruker musikk på, er med andre ord
knyttet til de utfordringer de møter og de erfaringer de sitter med. Ifølge Gazzah
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(2011) er populærmusikken spesielt godt egnet til å uttrykke komplekse identiteter og sosiale erfaringer. Hun peker på at det er flere studier som viser hvordan
muslimske ungdommers pop-musikk (som raî-musikken eller hip-hop) fungerer som en måte å definere seg ut av den marginaliserte posisjonen de føler
seg satt i, ved å søke etter aksept fra majoritetssamfunnet, mens de samtidig
uttrykker deres «annerledeshet» (Gazzah 2011: 324). Autentisitet forstått som
søken etter ekte og sant, er, sammen med «coolness» karakteristiske trekk
ved ungdomskultur som sådan ifølge Gazzah (2011: 324). «Coolness» i denne
konteksten kan forstås som en form for «normalisering med forbehold»; et
ønske om både å passe inn i majoritetssamfunnets ungdomskultur, samtidig
som man også vil bevare en egenart, en «autentisk identitet».
Som nevnt er mediebildet dominert av ulike typer fortellinger, eller narrativ,
om islam og det å være muslim. De unge produserer også narrativ om seg selv i
sitt identitetsarbeid. Med henvisning til Paul Ricoeurs arbeider, kan vi si at narrativ er en helt grunnleggende struktur i menneskers forståelse av seg selv og
sin rolle i verden; «life can be understood only through the stories we tell about
it» (Ricoeur 1991a: 31). Denne prosessen er styrt og begrenset av ulike faktorer, som språk og tilgjengelige kulturelle modeller eller ‘plot-typer’: som f.eks.
helte-fortellinger, offer-fortellinger, etc. I tillegg spiller fiksjonen en vesentlig
rolle for disse prosessene (Ricoeur 1991a: 28). For Ricoeur er fantasien og fiksjonen noe som både er forankret i virkeligheten, og samtidig et rom hvor man kan
skape nye fortellinger. Ricoeur snakker i den forbindelse om at en fortelling kan
være en slags åpenbaring, i det at den inviterer til å se på verden, en hendelse,
eller på en selv, på en helt ny måte. På den måten kan fortellingen også føre til
transformasjon, og kan inspirere til handling (Ricoeur 1991a:26). I forlengelsen
kan vi si at produsenter av pop-musikk også produserer narrativer og fiktive
verdener. Dette gjør de både gjennom iscenesettelsen av artistene, som formidler tekster via et musikalsk uttrykk, og gjennom visuelle uttrykk som bilder og
videoer hvor artistene inntar bestemte roller. Slik kan man se pop-musikken, og
den multimodale populærkulturen som den er en del av, som en ressurs som kan
gi impulser til nye måter å se både seg selv og verden på.

Awakening Records’

aktivitet og artister

Awakening Worldwide, som er moderselskapet til Awakening Records, er en stor,
internasjonal mediebedrift som opererer på flere områder. Målet er å bidra til
religiøs opplæring og til sosial endring. I starten skjedde dette gjennom spredning av bøker og annet trykt materiell, og de har blant annet vært kjent for å
forsvare svært konservative synspunkter i ulike religiøse spørsmål (Otterbeck
2008: 221). Siden 2003 har de satset stort innenfor populærmusikk, noe som
manifesterte seg i opprettelsen av Awakening Records. De har også uttrykt ambi-
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sjoner om å etablere islamske alternativer til kanaler som MTV. Satsningen på
musikk innebærer en anerkjennelse av det store potensialet som ligger i populærmusikken for å nå de unge. Awakening Records’ aktivitet føyer seg inn i en
global trend med å benytte populærkulturelle uttrykk i den hensikt å bidra til
da‘wa, en islamsk vekkelse (Sarkissian 2005; Otterbeck 2008; Kubala 2005).4
Ifølge nettsidene deres er intensjonen å bidra til «a positive, relevant, balanced and moderate image of Islam»5 som er tilpasset dagens ungdommer. Med
dette utsagnet signaliserer de både at de ønsker å representere en motstemme til
de negative stereotypiene som i stor grad dominerer vestlige medier og offentlig
debatt, og at de vil markere seg som et alternativ til ekstremistiske grupperinger og deres islamtolkning. Først og fremst retter de sin misjon mot muslimer i
Europa, USA og Australia, men de vil også nå andre medlemmer av den globale,
muslimske umma.6
Materialet fra Awakening Records framviser et stort mangfold, både når det
gjelder sjanger, instrumentering, tematikk og språk. Det er tydelig at man har
forsøkt å komme ulike publikum med ulike kulturelle, musikalske og religiøse
preferanser i møte. Sjangermessig spenner det fra sanger som er svært tradisjonelle både i form og i innhold (gjerne kalt nasheed, sanger som formidler en
tradisjonell folkelig religiøsitet i østlig populærmusikalsk uttrykk), til sanger
som bruker et rendyrket, vestlig pop-musikalsk uttrykk.7 I den sistnevnte typen
sanger ser vi tydelig at både form, musikalsk sjanger, og innhold, inkludert
måten det religiøse budskapet presenteres på, er spesielt utformet med tanke på
en europeisk/vestlig ungdomskultur.
En sammenligning av utviklingen til Sami Yusufs og Maher Zains musikalske karrierer så langt kan tyde på at plateselskapet har lagt visse føringer både
på form og på innhold; det er i alle fall stort sammenfall i tematikken i mange
4 Å bruke musikk aktivt for å spre et religiøst budskap er noe vi også kjenner fra den såkalte Hillsong-bevegelsen,
som har blitt en global bevegelse blant kristne, se Ingalls & Young 2015. Opprinnelsen til denne bevegelsen
hadde imidlertid et litt annet utgangspunkt enn den nye, islamske pop-musikken: bakgrunnen for Hillsongbevegelsen var en australsk menighet, hvor musikken fungerte i en bestemt brukskonstekst, nemlig en gudstjeneste. Den islamske pop-musikken har derimot ikke oppstått i en tilsvarende kontekst, og den brukes utenfor de
tradisjonelle muslimske gudstjenestekontekstene.
5 «Awakening wishes to promote a positive, relevant, balanced and moderate image of Islam at all times. We aim
to produce a range of high quality products and events which are educational, enlightening, spiritually uplifting
and entertaining», http://www.awakeningworldwide.com/04_areasofbusiness/index.htm
6 «The market is global. Though our focus is on Muslims living in Europe, North America and Australia, our
products are already sold in the Middle East, South Asia and Africa. Our target audience consists of Muslims
in the West, Muslims in the Muslim world and Non-Muslims Worldwide.» http://www.awakeningworldwide.
com/03_ourmarkets/index.htm. Se også Awakenings omtale av sin egen misjon og virksomhet her: http://
www.awakeningworldwide.com/04_areasofbusiness/index.htm «Founded in 2000, Awakening Worldwide is
a pioneering global Islamic media company with particular focus on music and publishing. It seeks to educate
and entertain within a framework which is both inspiring and compels social change».
7 Sammenlign for eksempel det musikalske uttrykket i Maher Zains Mawlaya eller Ya Nabi Salam Alayka med
hans I love you so, eller Thank You Allah.
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av sangene til Yusuf og Zain, i den perioden Awakening Records sto for utgivelsen. Det samme kan sies om unge Harris J, som kom med sin første plate i 2015.
Både Yusuf og Zain har sanger som kretser rundt sentrale tema i islamsk etikk,
slik som respekt og hengivenhet for sin mor (Mother, Number One for Me), eller
om kjærlighet innenfor ekteskapets trygge rammer (Baraka Allahu Lakuma, For
the rest of my life). Noen sanger tar opp politiske spørsmål eller konflikter i samtiden. Sanger som Forever Palestine, Palestine will be free og Try not to cry omhandler
Palestina-Israel konflikten, og målbærer sympati med palestinernes situasjon.
Say a prayer nevner flere ulike pågående konflikter verden over, og oppfordrer til
felles engasjement og bønn for de lidende. Dermed opererer de begge i det politiske landskapet, og målbærer holdninger som er delt og verdsatt i den globale
muslimske umma. I tillegg kommer et antall sanger som er innenfor den tradisjonelle nasheed, hvor hengivenhet og beundring overfor Muhammad er et
sentralt tema. På platen til Harris J finnes det to sanger som er lovsanger til
Muhammad, Rasool’ Allah og My Hero. Et stort antall av sangene handler også om
gudsrelasjonen og ulike sider av den troendes religiøse erfaring, fra kjærlighet,
takknemlighet, glede til anger og omvendelse.8
Harris J har en stil og en fremtoning som kan sammenlignes med store
stjerner som har til dels svært unge fans, som Justin Bieber. I et kommentarfelt under hans videoer var det faktisk en som hadde skrevet: «Justin Bieber,
halal version». Ettersom både Sami Yusuf og Maher Zain begynner å bli godt
voksne, er det behov for yngre krefter som kan appellere til et ungt publikum.
Yusufs stil har alltid vært relativt voksen. Han er som regel avbildet korrekt
antrukket i mørk dress, og har kort, velfrisert hår og litt skjegg. Zain er som
regel presentert i en mer «laidback» ungdommelig, urban stil, gjerne med sixpence, rutete skjorte og jeans. Harris J har en avslappet, ungdommelig og urban
stil, som går rett inn i det aktuelle motebildet og som unge lett kan identifisere
seg med. Artistene er ikke bare sangere og musikere, de er også representanter for Awakenings budskap og blir presentert som ideelle, muslimske forbilder,
godt hjulpet av aktiv markedsføring og bruk av sosiale medier. De har konserter
verden over, og har ved flere tilfeller vært engasjert i veldedighet.

Is l am s k e d i s k u r ser om m usik k
Salgstall, antall liker-klikk på videoer og tilstrømning til konserter taler sitt tydelige språk: den islamske popmusikken er veldig populær verden over. Men, selv
om mange hører på denne musikken, er det også de som er skeptiske, eller lar
8 Slike tematiske likheter finnes også etter at Sami Yusuf bryter med Awakening records. Både Yusuf og Zain har
sanger som omhandler borgerkrigen i Syria, henholdsvis Silent words, og Al-hubbu yas‘ud (engelsk versjon:
Love will prevail). Sami Yusuf har gitt ut sanger som har blitt brukt for å samle inn penger til veldedige formål
(Forgotten promises, In Every Tear). I disse sangene har han også samarbeidet med et afrikansk gospelkor, som
også bidrar på platene hans.
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være å høre på den av religiøse årsaker. En faktor som også har betydning, både
for hvordan unge forholder seg til pop-musikken og for de som lager slik musikk,
er den omdiskuterte statusen musikk har og har hatt i islamsk tradisjon. Mens
musikk i de fleste varianter, inkludert pop-musikk og rock, stort sett er akseptert
innenfor kristne miljøer i dag (den konfronteres i alle fall svært sjelden av teologiske argumenter, se Repstad 2013: 22), er musikk fortsatt et omstridt tema i
muslimske kretser (Al-Faruqi 1985; Nelson 20001; Otterbeck 2008; Farstad 2013).
På den globale muslimske arena har musikk, og særlig populærmusikk, fått en
symbolfunksjon i de pågående debattene om kulturell og religiøs autoritet og
autentisitet (Otterbeck 2008), og disse frontene gjenfinnes også blant europeiske
muslimer. Debatter om nettopp autentisitet har blitt aktualisert med denne nye,
islamske pop-musikken (Pond 2006). Innenfor både globale, muslimske umma
i dag er de wahabiyya-inspirerte salafistene en sterk stemme i debatten, og en
viktig leverandør av premisser for hva som skal regnes som autentisk islam.
Disse kjører den hardeste linjen overfor musikk og mener at musikkinstrumenter
er haram, musikk er umoralsk og dessuten en unyttig syssel (Otterbeck 2008, se
også Ridley 2006).9 Denne situasjonen gjør at både plateselskap, artister og deres
publikum må manøvrere i et landskap med steile fronter. Aktørene som lager
musikken, må på sin side kunne legitimere dette som «i overensstemmelse med
islam», eller halal om man vil. Å kunne fremstå som halal blir et viktig poeng
for de som taler for at pop-musikk er forenlig med «autentisk islam». Dette
har blitt gjort på litt ulike måter, dels som tilpassing, dels som produksjon av
argumenter som legitimerer bruk av musikk, og dels som markering av islamske
verdier, ofte i relasjon til kropp, seksualitet, kjønn og etikk.
Som et eksempel på tilpassing kan det nevnes at både Sami Yusuf og Maher
Zain har gitt ut hele plater i «perkusjonutgave», noe som er en tydelig tilpassing
til islamsk lov. Fordi en konservativ tolkning kun tillater menneskelig stemme
og (eventuelt) perkusjon, ellers ingen andre musikkinstrumenter (Al-Faruqi
1985).10 Ellers er det slik i dag at det finnes et sjikt moderate retninger som har
en mer pragmatisk holdning til musikk, og som aksepterer (populær)musikk så
lenge det ikke fører til umoral og kan brukes til noe nyttig, som å spre et religiøst

9 Spredning av wahabiyya-inspirert salafisme er mye hjulpet av Saudi-Arabias sterke økonomi og deres ambisjon
om å spre denne formen for islam verden over. De som er mest negative til den religiøse populærmusikken,
argumenterer gjerne med at den ødelegger samfunnets moral, og at det er en distraksjon og en fristelse som
kommer fra Satan (Otterbeck 2008, se også følgende blogginnlegg som illustrerer denne posisjonen tydelig:
http://amadsden.blogspot.no/2006/12/enough-of-sami-yusuf-yvonne-ridleys.html. Han konkluderer med
følgende: If you want to listen to Sami, know it is wrong, have the guilt, so that Allah may one day remove you
from the listening of Shaytan’s tools, and instead fill your heart with Quran. May Allah guide Sami, Yusuf Islam,
and all other »Muslim popstars» to see the deception of Shaytan’s ways»).
10 Sami Yusufs første plate Al-mu’allim som kom i 2003/04, og som gjorde ham til stjerne i hele den muslimske
verden, var nettopp en slik perkusjons-plate. Sami Yusuf har ikke gitt ut slike plater (med kun stemme og perkusjon) etter bruddet med Awakening Records.
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budskap (Kubala 2005; Otterbeck 2008).11 Denne holdningen som sier at «målet
helliger middelet», har vi sett fra islamistiske vekkelsesbevegelser de siste 20
årene (Tartoussieh 2009; Kubala 2005; Otterbeck 2008), og er en klar parallell
til hvordan pop-musikk og rock med tiden har blitt akseptert i de aller fleste
kristne miljøer (Repstad 2013:22). Et felles trekk er at potensialet til å faktisk
nå de unge for å føre dem på «den rette veien», trumfer et eventuelt ubehag
knyttet til selve middelet, pop-musikken. Sami Yusuf har også selv, ved flere
anledninger, kommet med egne betraktninger rundt temaet musikk og islam
(Yusuf 2006, 2016), og har bidratt til å støtte opp under et positivt syn på musikk
innenfor en islamsk referanseramme.
Seksualitet, etikk og kjønn er områder som er viktige for å definere og markere
islamske verdier. Den europeiske, sekulære pop-musikken er gjerne preget av en
sterkt seksualisert estetikk, banning og tekster om fest, rus og sex, – tema som
mange muslimske unge vil reservere seg mot. Som en av mine muslimske studenter sa det, «jeg liker god musikk, men ikke tekster med ‘shake that ass’».
Den sekulære populærmusikken, og kanskje særlig musikk-videoer, i den muslimske verden er også preget av en seksualisert estetikk, noe som har ført til
at man for eksempel i Egypt har hatt en opphetet debatt om musikkvideoer,
av noen omtalt som «porn clips» (se Armbrust 2005, Kubala 2005, Otterbeck
2008). Markører som kan markere halal-popen som annerledes enn både vestlig,
sekulær populærkultur og den sekulære populærkulturen vi finner i store deler
av den muslimske verden, blir dermed viktig.
En måte å markere artister og musikk som halal, er selve presentasjonen
av artistene i bilder og i videoer. De er alltid sømmelig påkledt, og vi ser aldri
fremvisning av naken hud eller dansing. De eneste formene for kjærlighet som
det synges om (utenom kjærlighet til Gud eller til Profeten) er enten kjærlighet
mellom mann og kone (som i Maher Zains Baraka Allahu Lakuma, som er en bryllupssang), eller det kan være kjærlighetserklæringer til mødrene (som i Zains
Number One for Me, eller i Yusufs Mother). Når det gjelder synet på kjønn blant
ulike islamske medieselskap, kan vi spore visse forskjeller som viser seg i bl.a.
valg av artister. Awakening Records har ingen kvinnelige artister i sin stall, noe
som tyder på at de følger et konservativt/tradisjonelt syn på kvinners rolle i den
offentlige sfæren, og mer spesifikt på kvinner som sangere (se AL-Faruqi 1985,
Farstad 2013). Det australske medieselskapet 2MFM har derimot stått for produksjon av videoer til den kvinnelige sangeren Iman Farrar, og viser dermed en
litt mer åpen holdning i spørsmålet om kjønn.
11 Dette er også holdningen i en fatwa om musikk som kom fra en stormufti ved al-Azhar, en sentral sunnimuslimsk teologisk institusjon, som respons på at de lærde ikke kunne bli enige om hva som var den rette
holdningen til musikk ifølge islamsk lov, Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, 1980: http://www.sailanmuslim.com/news/
fatwa-on-music-by-the-grand-mufti-and-shaykh-of-al-azhar-shaykh-jad-al-haq-ali-jad-al-haq/
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E k s e m p l e r p å t e m at i s e r i n g av tilh ørig h et og
p e r s o n l i g e e g e n sk ap er
I markedsføringen av den islamske popmusikken har Awakening Records brukt
betydelige midler til å produsere musikkvideoer. Musikkvideoene er ofte kostbare og profesjonelle, og i flere tilfeller formet som minifortellinger, med
artisten i hovedrollen. Dette legger både føringer og rammer, men også muligheter for å skape fortellinger som bidrar til positiv identifikasjon for unge,
vestlige muslimer. Både bilder og videoer er sentrale i iscenesettelsen av artistene. Bildene presenterer ofte artistene som fromme og gudfryktige i et urbant
miljø. Et talende eksempel er coveret på Maher Zains første plate Thank you Allah
fra 2009. Her sitter Maher på en T-baneperrong, mens han støtter seg inntil et
tog. Hendenes posisjon og hans bøyde hode sier oss at han er i bønn. Slik plasseres det religiøse i en urban kontekst; Zain iscenesettes som en idealmuslim,
plassert i en rolle og et miljø som er gjenkjennelig for unge muslimer.
Tilhørighet kan også tematiseres ved hjelp av musikalsk uttrykk eller sjanger.
Mye av Maher Zains musikk er preget av et gjennomført, mainstream popmusikalsk uttrykk, og han synger ofte på engelsk. Flere av hans største hiter, som
Thank You Allah, Alwyas be there, eller I love you so, har en instrumentering og
oppbygning som tydelig pop, med forutsigbare akkordrekker, fengende og iørefallende melodier og «catchy» refreng. Men innholdet, som er tydelig religiøst,
gjør at det stikker seg ut sammenlignet med den vestlige popmusikken. Det at
muslimsk religiøsitet bringes inn i en «mainstream» popkultur er en form
for normalisering av en muslimsk religiøs identitet. Samtidig kan vi si at dette
også representerer et forsøk på normalisering av religiøsitet som sådan, i en
kultur hvor sekulære virkelighetsforståelser har hegemoni. I tillegg til at den
musikalske formen og de visuelle representasjonene kan sees på som forsøk
på normalisering, kan man også si at den religiøsiteten som uttrykkes i denne
musikken, er sterkt preget av de kulturelle endringene vi har sett i senere tid.
Man snakker gjerne om «the subjective turn» og en type religiøsitet som vektlegger det følelsesmessige og den personlige gudserfaringen.12
Mens Sami Yusuf har vært en aktør i debatter om islam, musikk og identitet, har de andre artistene til Awakening Records ikke inntatt den samme rollen.
Felles er at de har tilhørighet til både den globale muslimske umma og til den
europeiske muslimske minoriteten i Europa, religiøst og kulturelt. Sami Yusuf og
Harris J er begge britiske, Maher Zain kom til Sverige som åtteåring, og har siden
vokst opp der. Som Carolyn Landau påpeker, er Sami Yusuf kanskje den artisten
i dette landskapet som i størst grad har bidratt til å forme den transnasjonale,
islamske popmusikken, og som har talt for en transnasjonal muslimsk identitet
12 Her støtter jeg meg på innsikter fra bl.a. Heelas og Woodhead 2005 og Hervieu-Léger 2006, Se også Farstad
2017.
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(Landau 2011: 353; se også Kvalvaag 2015). I flere intervjuer har Yusuf gitt
uttrykk for en ambisjon om å forene den muslimske umma. Dette er en ambisjon
som han deler med, og som er karakteristisk for, islamske vekkelsesbevegelser
(Jacobsen 2002: 231). Samtidig er han veldig bevisst på sin britiske identitet: «I
have lived all my life in the UK [...]. I would rather identify myself as a Muslim,
or a British Muslim» (Rashed 2004), «I am proud to be Muslim and British and
to be living and learning in Cairo. I see no contradiction in these identities»
(Rahman 2006). Yusuf har flere ganger uttrykt et ønske om å gjøre muslimer
stolte av å være både britiske og muslimer.13 I Sami Yusufs musikk (og i hans
virksomhet for øvrig) ser vi at forholdet mellom religiøs, kulturell og nasjonal
identitet blir tematisert. Dette skjer på ulike måter. En måte er å bevisst kombinere musikalske elementer fra ulike kulturelle kontekster, og dermed skape
nye synteser.14 Her er blanding et sentralt stikkord, i motsetning til grenser og
renhet, som gjerne er det sentrale ethos innenfor kulturelt konservative diskurser. Dette med blanding av ulike sjangre, språk og musikalske uttrykk er også til
stede i musikken til f.eks. Maher Zain, men det er Sami Yusuf som har uttrykt
en tydelig bevissthet rundt akkurat dette i sine tekster eller i intervjuer (se f.eks.
Tusing 2010).
Forholdet mellom ulike former for muslimsk identitet forstått som tilhørighet, geografisk og kulturelt, er et hovedtema i musikkvideoen til en av Sami
Yusuf største hiter, sangen Hasbi Rabbi. De første sekundene viser bilder fra
flere ulike store metropoler: Kairo, Istanbul, Agra, og London, i korte glimt.
Denne introen setter scenene som Sami Yusuf opptrer på. På alle disse stedene
opptrer han som en protagonist i ulike minifortellinger; felles for dem alle er
at han inntar en ledende posisjon. I London-sekvensen gestalter han en velkledd og vellykket forretningsmann, som tydeligvis har en ledende stilling i en
bedrift; vi ser ham gå på gaten i dress, og holde en presentasjon for sine medarbeidere, som ser ut til å være hans underordnete. Denne sekvensen synges på
engelsk. Vi ser ham også reise seg på T-banen for å gi plassen til en eldre dame,
og gestalter på denne måten respekt for eldre som etisk ideal. I neste klipp er
han plassert i Istanbul, her er han fiolinist på vei til orkesterprøve. I pausen ser
vi ham lese i Koranen. Sekvensen synges på tyrkisk. I neste sekvens er Yusuf
en barneskolelærer i India, her er språket urdu, før han i siste sekvens skifter
til arabisk og er treskjærer i Kairo. Tilhørighet til ulike lokasjoner og kulturer
markeres både visuelt og språklig. Den religiøse identiteten kommer fram både
13 Angående stoltheten over å være britisk, så er dette noe Yvonne Ridley angriper Yusuf for i en ramsalt kritikk av
den islamske pop-musikken, og Sami Yusuf spesielt, se Ridley 2006.
14 Denne ambisjonen ligger bak Sami Yusufs stil som han selv har omtalt som spiritique, et begrep han lanserer
i 2010 og som han bruker bevisst i markedsføringen av platen som kom i februar 2016. «Spiritique is more
spiritual than religious… It incorporates and utilises Middle Eastern and Western harmonics, underpinned by
spirituality. It-s all-encompassing, all-inclusive… it will utilise music a s a facilitator for spiritual appreciation,
regardless of race and religion» (Sami Yusuf sitert i Tusing 2010).
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av innholdet, i versene og det arabiske refrenget,15 og visuelt i enkelte scener,
mens posisjonen som integrert og velfungerende markeres ved å presentere
Yusuf som leder, lærer og hjelper. Hans personlige egenskaper som vennlig,
hjelpsom og sympatisk understrekes i alle de ulike scenene. I denne sangen
ser vi at det lekes med transnasjonal og lokal muslimsk identitet, det musikalske uttrykket i denne sangen er imidlertid utpreget tradisjonelt østlig, med et
refreng på arabisk.
I flere av sangene og videoene kan vi finne ulike varianter av heltenarrativer, hvor artisten inntar roller som legemliggjør ulike dyder og etiske idealer.
Harris Js video til sangen Salam Alaikum er et annet interessant eksempel på en
visuell og narrativ presentasjon av en idealmuslim. Det musikalske uttrykket er
hipt og R&B-aktig, og kunne godt ha passert som listepop i USA eller Europa.
Harris J har rollen som hjelpsom og fredsmeklende servitør, teksten handler om
fred og harmoni, og refrenget er basert på den tradisjonelle, muslimske hilsenen al-salamu alaykum, som også betyr «fred være med dere». Harris plasseres
i ulike typer konstellasjoner, i samhandling med mennesker av ulik alder, kjønn
og etnisk bakgrunn. Mens gjennomgangstemaet i teksten er fred, så ser vi at
dette temaet i videoen settes opp som kontrast til ufred. Dette foregår på det
visuelle planet, og er ikke reflektert i teksten. I en scene i videoen ser vi et par
som krangler åpenlyst i den samme kafeen. Dette paret ser europeiske ut. Denne
scenen med ufred fungerer som en kontrast til det dominerende budskapet om
fred. Harris J har rollen som fredsmekler og brobygger; han nærmer seg paret,
setter en meny på bordet mellom de to kranglende gjestene, hvor det står skrevet
Salam Alaikum. Resultatet er at de stopper opp, smiler, og etter hvert er med og
synger på refrenget. Her snus negative stereotypier på hodet: muslimske Harris
J er den fredelige hjelperen, som viser vei til det kranglende paret. Fred og ufred
kobles på denne måten både til etnisitet og til religion i videoen.
Fred og harmoni er i det hele tatt dominerende tema i mange av sangene
fra Awakening Records. Maher Zains sang Hold my hand er et annet eksempel.
Teksten er nesten fri for eksplisitte religiøse referanser, det eneste er en oppfordring om å «be for denne vakre verden jeg deler med deg». Refrenget er bygget
rundt temaet: vi er alle hverandres naboer, og vi deler den samme jorda. Derfor
må vi elske hverandre, i stedet for å krige. Videoen er statisk, kun en serie med
stillbilder av Zain, men med tekst i karaokestil, slik at man lett kan synge med.
Dette er et eksempel på hvordan fokuset på det etiske i enkelte sanger framstår som det viktigste, mens det eksplisitt religiøse, eller islamske, noen ganger
tones kraftig ned.
15 Hasbi rabbi jalla-llah, ma fi qalbi ghayru-llah, (Min herre er nok for meg, mektige Gud, det er ikke noe annet
enn Gud i hjertet mitt) er et formular som er mye brukt i sufi-kretser og populært i folkelig religiøs praksis, det
brukes mye som bønn eller i folkelige religiøse sanger.
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Avslutning
I en situasjon hvor dominerende fortellinger om «muslimene» i media og
offentlig debatt blir sterkt preget av hendelser som skaper stor frykt, og hvor
muslimer blir sett på som et problem og en potensiell trussel for vestlig kultur,
tilbyr fortellingene som Awakening Records formidler gjennom den religiøse
popmusikken semiotiske ressurser som muliggjør alternative, og positive, vurderinger av muslimsk identitet. Gjennom iscenesettelsen av artister som Sami
Yusuf, Maher Zain og Harris J formes rollemodeller som forener det å være
muslim og religiøs med en moderne, vestlig livsstil. Det musikalske uttrykket i mye av musikken er i samsvar med vestlig popmusikk, og det religiøse
budskapet som presenteres, er i samsvar med strømninger innenfor moderne
religiøsitet med en sterk vektlegging av etikk og en personlig og inderlig gudserfaring. Artistene gestalter roller som fredselskende brobyggere, hjelpsomme og
vennlige. Temaer som enhet, fred og harmoni, medmenneskelighet og omsorg
er tilbakevendende i mye av denne musikken, de utbroderes både i tekstene og
i visuelle former. Samtidig ser vi at man også har markører som signaliserer
at dette er halal-pop i både artistenes fremtoning, kjønn og tekstenes innhold.
Dette viser at det pågår en forhandling om nettopp islamske verdier, og hvordan
dette skal forstås. Å gi ut perkusjonsutgaver er for eksempel en måte å komme
kritikken fra salafisthold i møte, og kan sees som en tilpasning til en kulturelt
konservativ islamtolkning. Men det at Awakening Records i stor grad også tar
aktivt i bruk vestlig pop som et av sine «musikalske språk» tyder på en åpenhet
mot ulike kulturelle uttrykk. Når denne musikken har blitt så populær verden
over, kan det kanskje forklares med at de har klart å treffe noen av behovene hos
sitt publikum. Kanskje kan vi si at de har klart å skape en troverdig «coolness»,
en religiøs pop-musikk som på den ene siden passer inn i vestlig populærkultur,
samtidig som det stadig finnes enkelte markører som sier at dette er særegent
og islamsk.
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Med himmelen som tak
Ungdom, religion og fandom
A v T r i n e A n k er
I artikkelen diskuteres fenomenet «fandom». Fandom brukes for å beskrive sterke
fan-kulturer som har mye til felles med religiøse karismatiske bevegelser. I artikkelen
gis en kort gjennomgang av fandoms-forskningens historie. Denne viser utviklingen fra
et overveiende negativt syn på fans til et mer positivt forskerengasjement. Startpunktet
for artikkelen er «the Beliebers» – Justin Biebers fans. Majoriteten av disse er unge
jenter, ofte fremstilt av mediene som en gråtende og hylende masse. Tekstutdrag fra
noen av de norske Bieber-tilhengerne viser imidlertid at deres interesse for Bieber er
med på å gi dem identitet, mening og tilhørighet i livet. Artikkelen konkluderer med at
fandom ikke bare viser hvor vanskelig avgrensningen mellom religion og ikke-religion
er, men utfordrer selve ideen om at en slik avgrensning er mulig.
Nøkkelord: fandom, Belieber, fan, ungdomsreligion
Trine Anker, f. 1969, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Det teologiske
menighetsfakultet, Gydas vei 4, 0302 Oslo. E-post: trine.anker@mf.no

Innledning
Våren 2013 holder den unge kanadiske artisten Justin Bieber sin første store
konsert i Norge. I det konserten starter, kommer Bieber flyvende inn på scenen
iført hvite klær og enorme englevinger som er satt sammen av musikkinstrumenter. Fansen, som i stor grad består av unge jenter, hyler. Datteren min er en
av dem. 13 år og på sin første konsert uten følge av voksne. Jeg er livredd, og som
terapi for redselen begynner min akademiske interesse for Bieber-fansen (the
Beliebers) spesielt og for fenomenet fandom generelt.
Navnet the Beliebers som brukes om Bieber-fansen, er en sammenstilling av
etternavnet Bieber og ordet believe (tro). Sammenstillingen har satt sine språklige spor, og både fansen og Bieber selv bruker begrepet «believe» når de
beskriver sitt fellesskap. Det er viktig å tro på sine egne drømmer og på Gud, sier
Bieber (2012). Fansen responderer: «Never say never, I just have to believe»
(Nikita 14 år, VG 2013). Nikita imiterer Biebers eget slagord: «Just Believe and
Never say Never» som viser til to av hans sangtekster, navnet på filmen om
Bieber, samt budskapet om ikke å gi opp selv om livet er vanskelig. Majoriteten
av the Beliebers er unge jenter, og det er en tendens til at de blir avbildet som en
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gråtende, hysterisk masse. Går man inn i fansens egne tekster og tanker, blir
bildet mer variert. Jeg ser the Beliebers som et eksempel av mange på fenomenet
fandom, og som en fandom som spesielt treffer de helt unge.
Fenomenet fandom går inn i dagens religionsvitenskapelige debatter ved
å problematisere det tradisjonelle skillet mellom religion og ikke-religion.
Mange vil hevde at selve ideen om at religion kan skilles ut som noe eget, er
en moderne vestlig konstruksjon, og at skillet bærer med seg et protestantiskkristent blikk der religion først og fremst defineres gjennom tro og dogmer. Det
har medført at lekfolks religion og populærkulturelle fenomener har havnet i en
blindsone. Dette har endret seg, og det legges i dag større vekt på enkeltmenneskers religiøse erfaringer. Fandom som populærkulturelt fenomen plasseres
ofte i randsonen mellom religion og ikke-religion. En intens interesse for idolet
kan ligne på helgen- og gudsdyrkelse, og konserter og massemønstringer ligger
tett opp til karismatiske ritualer.1 I fagfeltet religion og medier er det en økende
interesse for fenomenet fandom.
I denne artikkelen vil jeg med bakgrunn i the Beliebers diskutere hva fandom
er og hva det betyr for dem som deltar. I den første delen vil den historiske
utviklingen av fandom og fandomsforskning beskrives i korte trekk. Deretter
vil fandom diskuteres med utgangspunkt i nyere religionsvitenskapelig forskning. Birgit Meyers (2006, 2009) begreper «sensoriske former» og «estetiske
formasjoner» står her sentralt for å forstå fenomenet fandom gjennom en vektlegging av gjenstander, sanseerfaringer og medier. Til slutt vil jeg presentere
tekster fra den norske Bieber-fansen for å vise hva fandom kan bety i dagens
ungdomsmiljøer.

Hva

er fandom?

«Fandom» brukes for å beskrive sterke fan-kulturer. Det er et sosiokulturelt
fenomen som ofte assosieres med moderne kapitalistiske samfunn, men som i
dag også har en global utbredelse (Duffett 2013:5). Selve begrepet «fan» knyttes
gjerne til England og slutten av 1600-tallet der begrepet ble brukt som en forkortelse for fanatisk i religiøs forstand – i betydningen av å være gal eller besatt.
Med andre ord, ikke et spesielt positivt ladet begrep. Senere dukker begrepet
opp igjen hos journalister på 1800-tallet i USA for å beskrive sportstilhengere,
spesielt baseballsupportere (Duffett 2013:5). Det er ulike meninger om den amerikanske varianten etymologisk sett stammer fra det engelske fanatic eller fra det
mer positive to fancy – å like veldig godt (Cavicci 1998:38). Uansett opprinnelse
1 Selve begrepet idol betegner i utgangspunktet et gudebilde som tilbes. I dag brukes det gjerne om kjendiser i
underholdningsbransjen. Jeg bruker også begrepet fan-objekt. Det kan diskuteres om disse begrepene er dekkende, da de gjør virkende, aktive mennesker til objekter. Imidlertid skal ikke fan-objektet forstås som en levende person, men som et medierende ledd (se diskusjonen om Duffets medie-fandom og Birgit Meyers begrep
estetisk formasjon senere i teksten).
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beskrives fans ofte ut fra disse to polene og fremstilles som de spesielt hengivne eller som de gale, eller som en kombinasjon av disse. Mange av begrepene
som brukes i dag for å beskrive fans, illustrerer nettopp dette: musikkelskere,
klassiskentusiaster, groupies, star-stalkers etc. (Cavicci 1998:39). `Stardom´ og
`celebrity´ er parallelle begreper til fandom, men disse knyttes gjerne mer spesifikt til film (se Redmond & Holmes 2007). Oppsummert ser vi at det er to ulike
forklaringer på begrepet fans; en fra det religiøse feltet, brukt for å kategorisere de som står på utsiden av det etablerte – de såkalte fanatikerne – og en
fra sportsmiljøet, der det muligens også har betydningen av å like noe(n) veldig
godt.
Utviklingen av fankulturer går parallelt med den teknologiske utviklingen.
Gjennom oppfinnelsen av fotografiet forenkles eller muliggjøres en identifisering
og dyrking av enkeltpersoner (Duffett 2013:6). Muligheten for å ta opp lyd og å
kunne kringkaste lyd gjennom radio fører til en enklere spredning av musikk. Det
er selvfølgelig også store økonomiske interesser i fansen, og Hollywood bruker
bevisst fan-objekter for å promotere filmer og skape økt interesse for produksjonene. På begynnelsen av 1900-tallet kom det første magasinet for film-fans,
og massemediene begynner etter hvert å inkludere kjendisstoff (Duffett 2013:7).
Der mediene ikke omtaler fan-objektene godt nok, tar fansen over og utgir sine
egne omtaler og informasjon i form av såkalte fanzine.2 I dag brukes selvfølgelig
også sosiale medier mye av fansen, og musikk og film lastes enkelt ned.

Fandom-forsking
Fandom er altså ikke et nytt fenomen. Fandomstudier, derimot, har en forholdsvis kort historie, og kan deles inn i tre ulike generasjoner med hver sine
kjennetegn (Grey, Jonathan, Sandvoss, Cornel & Harrington 2007). Den første
generasjonen fan-forskere fremstilte fansen som en ansiktsløs lett manipulerbar masse. Når det gjelder spesielt unge jenters fandom, gjensees en slik
grunnholdning ofte i massemedienes fremstillinger der gråtende og hysteriske
unge jenter dokumenteres i bilder og tekst. Slike fremstillinger har derved også
vært vanlig i forskeres beskrivelser og analyser av fans.
Den andre generasjonen fans ble en slags motbevegelse. Fansen presenteres
ikke lenger som en lett manipulerbar masse, men blir snarere glorifisert av en
del av forskermiljøet. Fansen presenteres som en motmakt, eller som John Fiske
har formulert det, som »a kind of guerilla-style tactics for the under-privileged» (Fiske 1992 gjengitt i Gray, Sandvoss & Harrington 2007). Fansen løftes
derved fra maktesløshet til å forstås som en motpolitisk bevegelse. Begge disse
typer av fremstillinger er svært normative. Analysene har stort sett vært teore2 Fanzine er sammensatt av det engelske fan og forkortelsen av magazine. En fanzine er et spesialblad skrevet av
fansen om fan-objektet.
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tisk fundert, og fan-forskerne har vist liten interesse for hva fansen selv mener
og gjør.
Den tredje generasjonen av fan-forskere er mer empirisk interessert og orientert. Henry Jenkins er en av dem. Disse forskerne fokuserer på hvordan fans
deltar, hvordan de lever sine liv som fans i grenseland mellom politikk, religion,
kultur og økonomi. Forskerne er opptatt av fansen selv og studerer forståelse,
praksis og meningsskaping gjennom ulike empiriske prosjekter. I mellomrommet mellom manipulasjon og politisk makt hevder Jenkins at «(f)andom does
not prove that all audiences are active; it does, however, prove that not all the
audiences are passive» (1992, s. 287).
Noen viktige arbeider er verdt å nevne som uttrykk for dette nye forskerblikket
på fandom. Jenkins bok Textual poachers om film-fans fra 1992 var banebrytende
ved at han gikk etnografisk inn for å studere fansen og viste hvordan fandom
er både kreativt og meningsskapende. Daniel Cavicchi (1998) har også gjort en
empirisk studie. Han skriver om Bruce Springsteen-fansen the Tramps. Navnet
the Tramps er hentet fra Springsteens låt «Born to Run». Cavicchi hevder at:
«(i)t might be useful to think about the work, rather that the worth, of fandom,
what it does, not what it is, for various people in particular historical and social
moments» (Cavicchi 1998:9). Det er ikke verdien av fandom sett ut fra et teoretisk forskerblikk som er av interesse, men snarere hva fansen gjør og hva deres
fandom betyr for dem.
Et aspekt ved dagens fan-forskning er at mange av fan-forskerne studerer sin egen gruppe. Både Jenkins (1992) og Cavicchi (1998) er blant dem. Disse
omtales som aca-fans, en forkortelse for academic fans (akademiske fans). En
pågående diskusjon er naturlig nok hvordan aca-fansen håndterer balansen
mellom innsider og utsider-posisjonen som fans og som forskere.
Lynn Zubernis og Katherine Larsen (2012) har studert fandom knyttet til
serien Supernatural. De er aca-fans og går også inn under Jenkins kategori av
tredje generasjon fan-forskere. Rollene som både akademikere og fans og de
problematiske aspektene dette fører med seg, blir grundig diskutert. Som fans
synes Zubernis og Larsen det er utfordrende å finne en passende avstand til
feltet. I tillegg synes de det er problematisk at de gjennom sin akademiske rolle
blir mistenkeliggjort i fandom-miljøet. De får en outsiderposisjon i begge gruppene.
Zubernis og Larsens (2012) studie viser fandom som en respons på spesifikke
historiske betingelser. De viser også hvordan fans som sosiale grupper kjemper
for å definere sine egne kulturer og lage sine egne samfunn. Prosjektet plasserer seg i opposisjon til tidligere tiders fandom-forskning der forståelsen av
fandom hvilte på en antakelse om at det er store klasseforskjeller for hvordan
verden forstås, og at lavere samfunnsklasser er mer følelsesstyrte i motsetning
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til høyere samfunnsklasser som styres av fornuft. En slik forståelse ligger også
til grunn for antologien Fandom: Identities and communities in a mediated world.
Artiklene i antologien tar for seg ulike typer fandom, deriblant høystatusfandom som fansen av ulike klassiske komponister (se f.eks Pearson 2007). Det er
ikke nødvendigvis så store forskjeller mellom Bachies (Bach-fans) og the Tramps
(Springsteen-fans). Interessen for musikken og betydningen av denne interessen for egen identitet er parallelle.
Zubernis og Larsen (2012, s. 44) hevder at selv om vi gradvis har beveget oss
vekk fra bildet av fansen som en patologisk gruppe med manglende kontroll,
blir fansen fortsatt beskrevet som «de andre» både i akademia og i mediene.
Zubernis og Larsen argumenterer for at fansen må tas på alvor, i mediefremstillinger og i forskning. Fandom betyr mye for fansen. For forskere er det et
forskningsetisk spørsmål å ta sine forskningsobjekter på alvor, men det er også
et spørsmål om godt håndverk der fordommer eller egne preferanser ikke skal
styre analysene.

Fandom

i dag

Så mens fandom-forskningen beveger seg i retning av å være mer empirisk
bevisst, bidrar dette også til å endre blikket på og fremstillingene av fandom.
Transmediale historiefortellinger er blitt en del av ulike fandom. Slike fortellinger bruker ulike medier i sin fremstilling. I tillegg kan fansen bli invitert til
å komme med innspill og tilbakemeldinger. Derved kan fansen være med på å
drive historien frem, eller i det minste ha en opplevelse av å være aktive deltakere. Et eksempel fra dagens Norge er TV-serien Skam som handler om en
gruppe ungdom på en videregående skole i Oslo. Produsentene har lagt opp
til at fansen skal ta del i serien gjennom å invitere karakterene inn i eget liv.
Serieepisodene er lagt opp tradisjonelt og forteller sine historier. I tillegg til
disse episodene lever karakterene sitt liv på sosiale medier. P3´s egen plattform
bruker facebook og messenger-formatet for å legge ut informasjon fra seriekarakterene. Disse blir derved en del av seernes hverdagsliv (http://skam.p3.no/).
Skam-fansen står opp om morgenen og sjekker om `Noora´ og `William´ har fått
snakket ut om problemene sine. De kan se meldinger om fester og kommentarer
Skam-venninnene sender seg imellom. I tillegg har fansen en egen facebookgruppe der fansen kommenterer og diskuterer hendelser fra serien. De etablerte
avisene tar også del. Da ryktene om at den mest populære gutten i Skam-serien
skulle slutte, kastet avisene seg inn i debatten. Dagbladet refererte fra facebookgruppen: «OMG JEG GRÅTER!!!! hva skal jeg glede meg til nå!? Det er ingen
skam uten William!! hva skal jeg gjøre!?» (Korneliussen 12.08.2016). Ryktene
førte også til at en jente laget en egen facebook-side med oppfordring til boikott
av serien dersom `William´ ikke ble med videre. Med andre ord prøver fansen å
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ta del i seriens videre oppbygging og liv, og av og til lykkes de, selv om det alltid
er vanskelig å vite hvor strategisk produsentene har opptrådt.

Kulturelle

og religiøse aspekter ved fandom

Kort oppsummert har fandom-forskningen endret bildet av fandom og fans.
Betydningen av fandom for eget liv vektlegges, og fans forstås som handlende
mennesker. Fandom dekker ikke alle sider av livet for fansen, men noen svært
viktige. Jenkins (2006) bruker begrepet konvergerende kultur for å fremheve
at mediekulturer fremstilles og vandrer mellom ulike medie-plattformer og
kanaler. Det er ikke en enveis bevegelse, men snarere bevegelser frem og tilbake
mellom ulike aktører. Dette er et fleksibelt kulturbegrep, der kultur på ingen
måte oppfattes som låst og varig. Det beskriver også hvordan kulturer formes av
ulike aktører. Fandom er ikke bare enkle uttrykk for hva markedsaktørene ønsker
og forventer, men endres etter påvirkning fra fansen. Produsenten Eric Kripke,
intervjuet av Zubernis og Larsen (2012:178), sier at de i arbeidet med TV-serien
Supernatural prøver å følge med på fandommen og hva som der kommer av argumenter og diskusjoner. De er ikke ute etter at alle skal være enige og fornøyde,
sier han, men at serien skaper diskusjon. Fandom påvirker med andre ord også
hvordan serieskaperne jobber videre med fandom-objektet.
Et slikt åpent kulturbegrep beskriver sider ved fandom, men tar likevel ikke
inn det fansen selv vil beskrive som viktig. Fandom har en sterk virkning på
fansen. Nick Stevenson hevder at det å identifisere seg med kjendiser er en måte
å prøve å overvinne døden: «By connecting with a more-than-human being, we
seek to move beyond ordinary human temporality into the mythic and sacred
(Stevenson 2009, gjengitt i Duffett 2013:143). Stevenson mener at det å være
fans, det å gå så opp i et annet menneske, overskrider det menneskelige. Dermed
kan det sies å være en slags religiøs opplevelse. Duffet (2013) på sin side vil si at
fandom både er og ikke er religion:
Fandom both is and is not like religion, existing between `cult´ and `culture.´ `Cult´ discourses are thus not entirely hollow and empty … Undoubtedly one of the major problems
with linking fan cultures to either religion or religiosity – and this is a problem for both
fans and academics – lies in identifying what is actually meant by `religion´ in the first
place. (s. 143)

Selv om Duffett er bevisst hvor vanskelig det er å definere og avgrense religion,
bruker han en meget forenklet religionsdefinisjon fra Oxford Dictionary for selv
å diskutere det mulige religiøse aspektet ved fandom. Definisjonen gjenspeiler i
god protestantisk tradisjon troen som vesentlig for å kunne kalle noe for religion.
Det har vært mye kritikk av en slik forståelse av religion i religionsvitenskapelige
miljøer (se for eksempel Gilhus & Mikaelsson 2012). Nyere religionsvitenskape-
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lig og religionssosiologisk forskning er mer opptatt av praksis og religionenes
uklare grenser enn av fastlåste definisjoner (Levitt 2013, McCutcheon 2013).
Birgit Meyer er forsker i fagfeltet religion og medier. Hun fremhever at forskningen har endret seg fra å legge vekt på hvordan religioner bruker mediene for
å nå ut med et innhold, til å se mediene som en del av det religiøse. Med dette
brytes skillet mellom form og innhold, og moderne medier som for eksempel
videofilmer og sosiale medier oppfattes ikke som vesensforskjellige fra skrifter og ikoner. Religion kan best forstås som en medieringspraksis ettersom det
transcendente aldri kan nås direkte, hevder Meyer (2009:12).
For å nærme seg hva religion er, tar Meyer utgangspunkt i Benedict Andersons
(1991) kjente beskrivelse av den moderne nasjonen som et forestilt fellesskap. Hans
perspektiv er at samfunn utvikler seg gjennom medierte felles forestillinger.
Disse forestillingene fører til at medlemmene opplever et fellesskap til tross for
at de lever langt fra hverandre. Meyer bytter ut begrepet forestilt (imagined) med
estetisk og fellesskap (community) med formasjon og får sammenstillingen estetisk formasjon (esthetic formation). Dette får frem at sanseerfaringer og prosess
er viktige for å forstå religion. Estetisk skal her forstås slik Aristoteles beskriver
aisthesis – som det vi kan erfare gjennom våre sanser, det vil si vår sanseerfaring
av verden og den sanselige kunnskapen dette gir. Formasjon bruker hun for å
vektlegge at slike samfunn er i stadig endring samtidig som de fremstår som
forholdsvis stabile. Felles ideer og verdier utgjør ikke et samfunn, ifølge Meyer,
uten at de materialiseres gjennom strukturer, arkitekturer og ritualer som deles
av tilhengerne (Meyer 2009:5). I en slik forståelse av religion blir opplevelsene
vesentlige. Gjennom det Meyer (2006) kaller sensoriske eller sanselige former
(sensational forms), medieres forestillingen om det transcendente. De sensoriske
formene er forholdsvis faste, autoriserte måter å organisere tilgangen til det
transcendente på, og de både skaper og opprettholder denne tilgangen. Kollektive
ritualer er viktige sensoriske former som involverer deltakerne på en spesiell
måte. Men, sensoriske former kan også brukes om religiøse objekter som bilder,
bøker eller bygninger (Meyer 2006:9). Gjennom begrepet sensoriske former
vektlegges den rollen kropp, ting, medier og sanser har i konstruksjonen av religiøse subjekter og samfunn. Religion er nettopp en medierende praksis sentrert
om ulike sensoriske former. Det gir liten mening å snakke om en religiøs essens
som skulle eksistere før og uavhengig av medieringen (Meyer 2009:2).
Med andre ord vektlegger Meyer religiøse erfaringer som sanselige erfaringer. Disse oppleves blant annet gjennom kollektive ritualer og gjenstander. Det
er ikke mulig å skille mellom form og innhold i religiøs praksis. Det er ulike
sosiale strukturer, sanselige og kroppslige teknikker, doktriner og praksiser som
sammen utgjør religion. Uten disse ville den personlige søken etter Gud ikke
eksistert, ifølge Meyer (2006:9).
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Mening,

identitet og fellesskap

Selv om ikke søken etter Gud eller andre meta-empiriske størrelser er en naturlig
del av fandom, kan fandom-samfunnet likevel sies å være en estetisk formasjon. Fan-tilhengerne samles ikke bare i hengivenheten for objektet, men også
gjennom felles ritualer, språk og materielle gjenstander. Konserter tiltrekker seg
mange tilhengere, og de gjenoppleves gjennom å høre musikken senere. Bilder
av objektet henges på veggen, og det skjer hyppig informasjons- og meningsutveksling på nettet. Disse opplevelsene går utover hverdagserfaringene og
beskrives ofte gjennom et religiøst og spirituelt vokabular.
At fansen benytter seg av et religiøst språk kan, ifølge Duffett (2013:145),
være en måte å snakke om erfaringer det ikke ellers er så lett å finne ord for.
Han mener at det religiøse vokabularet i seg selv ikke sier noe om et religiøst
innhold, eller en religiøs forståelse, men at fansen låner begreper som de finner
mer dekkende for det de opplever. Man kan da spørre seg om ikke fandom overskrider grensene til det religiøse nettopp fordi de erfaringene som beskrives,
gjør det. Cavicchi hevder at religion og fandom tilhører ulike meningsområder,
men likevel innebærer liknende erfaringer:
… while religion and fandom are arguably different realms of meaning, they are both
centered around acts of devotion, which may create similarities of experience. In fact,
fans themselves are aware of the parallells between religious devotion and their own
devotion (Cavicchi 1998:51).

Fansen beskriver overgangen fra ikke å være fan til å bli det, som å konvertere. Dette handler ikke bare om en metaforisk bruk av et begrep fra religionens
verden, men har en langt dypere betydning for fansen:
However, a closer look at fans’ accounts of their experiences shows that the concept of
conversion serves as more than simply a metaphorical description of fans’ degree of
feeling; it actually describes in detail the process of becoming a fan. In particular, the
descriptions of transformations found in narratives of becoming a fan are remarkably
similar to those found in the conversion narratives of evangelical Christians in the
Modern United States. (Cavicchi 1998, s.43).

Cavicchi sammenlikner kristnes narrativer om konvertering med Springsteenfansens. Springsteen-fansen beskriver ikke bare egen konvertering, men også
hvordan de prøver å få andre til å konvertere (1998:30). Det finnes med andre
ord en misjonsiver blant enkelte Springsteen-fans. Cavicchi, som selv er en aktiv
fans, hevder at: «My Fandom feels to me far more like religion than politics»
(Cavicchi 1998:8). For å konkludere med Cavicchis studie, kan vi si at det er mer
meningsskaping og identitetsbygging i fandom, enn det er politisk motstand
eller patologi: «On the whole, fandom is not some particular thing one has or
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does. Fandom is a process of being; it is the way one is» (Cavicchi 1998:59).

En

global norsk fandom

At fandom bidrar til en forståelse av egen identitet og gir mening til livet, viser
også de tankene the Beliebers uttrykker. Fansen snakker i store ord om sitt idol.
Han er målet for deres håp og symbolet for deres drømmer. The urban dictionary definerer Belieber på denne måten: «one who is an obsessive fan of justin
bieber».
Selve fan-objektet Justin Bieber er fra Canada, han er enebarn og er oppvokst
med alenemor. Han er blitt fremstilt som en kjærlig sønn, en kristen, han er blitt
arrestert for å ha kjørt i fylla, og han er blitt hengt ut for sitt temperament som
da han avbrøt konserten og løp av scenen på en minikonsert i Oslo i 2015. Fansskaren hans er ung, og et overveldende flertall er jenter, unge tenåringer eller
de enda yngre – de såkalte tweens (9-14 år). Han har per i dag ca. 83,5 millioner følgere på twitter. Fansen vokser sammen med ham, samtidig som nye unge
jenter stadig konverterer til Belieber-fandom. Blant dem som har vært med en
stund, er det en del som dropper ut, men det er fortsatt fans som henger med
ham gjennom mange år. Musikken blir mer avansert, og Bieber blir eldre. Den
offisielle hjemmesiden har fått et røft preg, og konsertturneen for 2017 Purpose
Tour presenteres i gotiske fonter (Justinbiebermusic.com).  
Med profesjonelle agenter, en hyppig bruk av sosiale medier og en hel
musikkindustri i ryggen er Justin Biebers fandom en klar media fandom. Duffet
(2013:2) definerer media fandom som: «… the experience of a positive, personal and relatively deep emotional connection with a mediated popular cultural
phenomenon.» Ifølge denne definisjonen vil Beliebere kunne beskrives som de
som opplever et positivt, personlig og relativt dypt forhold til Justin Bieber som
kulturelt fenomen. I definisjonen er det særlig fansens personlige, individuelle
forhold til objektet som vektlegges, og objektet er ikke individet Justin Bieber,
men det kulturelle fenomenet Bieber. I denne definisjonen er imidlertid ikke fellesskapet mellom fansen skrevet tydelig frem.
Justin Bieber har fått mye oppmerksomhet i norsk presse, og konsertene
hans dekkes alltid av flere journalister. Den første store konserten Justin Bieber
holdt i Norge, var på Telenor arena i 2013. Da fikk de norske Belieberne internasjonal oppmerksomhet fordi flere skoler flyttet tentamen denne våren på grunn
av konserten. Man regnet med så mye fravær at det var bedre å endre den nasjonale tentamensdatoen (Sean 2013).
Boken 100 % offisiell Justin Bieber. Første skritt mot evigheten: Min historie ble
utgitt på norsk i 2012. Det er ikke en klassisk biografi, men en bok som henvender seg direkte til fansen. Boken starter med følgende setning: «Hvordan
skal jeg i det hele tatt få begynt å takke dere for at dere gjorde denne reisen
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mulig? Hver og en av dere er «My favorite Girl» av forskjellige grunner, og
det er fordi hver og en av dere er spesiell på hvert deres vis» (Bieber 2012:7).
Biografien fremstiller altså en Bieber som elsker sine fans og som vet at populariteten er avhengig av dem. I tillegg tegner biografien et bilde av Bieber som en
som elsker sin familie. Familien hans er som fansen vet, ikke en klassisk kjernefamilie, og han skriver: «Hvis du føler deg som et misfoster fordi du ikke har
en vanlig familie, skal jeg fortelle deg én ting: Det er det så å si ingen som har.
Jeg vet ikke engang om det finnes noe sånt som en «vanlig» familie, og hvis
det finnes, så er de sikkert de kjedeligste folka ever» (Bieber 2012: 40). Bieber
trekker også frem fedrelandskjærligheten i boken: «Jeg er stolt av å være canadisk, og jeg håper det vises gjennom alt jeg gjør. Jeg elsker hockey, lønnesirup
og Caramilksjokolade» (2012:26). Familieverdier og nasjonalfølelse vektlegges.
Det samme gjør forholdet til venner og hans kristne livssyn: «Suksessen jeg
har oppnådd, har jeg fått fra Gud og gjennom menneskene som er glad i meg og
støtter meg deriblant fansen min» (2012:18). Fansen løftes stadig frem i boken.
Av og til kobles den med Biebers interesse for jenter. Setningen om at dere er alle
«my favorite girl», henviser til konsertritualet hans der han trekker en jente
opp fra salen og synger spesielt til henne «One Less Lonely girl.»
Boken er skrevet for en yngre skare fans og er selvfølgelig spekket med
fine fargefotografier av Justin Bieber i ulike situasjoner, på scenen og i livet.
Samlet sett fremstår han som en gutt fra enkle kår som har kommet til topps
gjennom talent, hardt arbeid og en aldri sviktende fans-skare. I tillegg til verdiene som vektlegges gjennom boken, er det ikke minst drømmen som frontes.
Undertittelen «Første skritt mot evigheten» (First Step 2 Forever) setter tonen,
og Bieber skriver: «Når dere nå får se hva jeg så, og føle det jeg følte, håper jeg
at dere vil få tro på at store drømmer faktisk kan bli virkelighet. Jeg lever ut mine
hver eneste dag» (2012:7). Det å drømme stort er blitt en del av Beliebernes
vokabular.

Forelsket

og trofast

Belieberne kombinerer emosjonelle følelser for musikken, vennskap på tvers av
landegrenser og nærhet til sitt store idol. De religiøse ideene som Bieber selv
presenterer og vektlegger gjennom tekster og taler, er først og fremst knyttet til
en kristen moral. Det at han også bryter med disse idealene, gir Belieberne en
grunn til å være trofaste og lojale og støtte sin store helt i vanskelige tider. Når
de norske Belieberne beskriver forholdet til Bieber, er det følelsene som vektlegges: «Jeg ble bokstavelig talt forelska i han fra første øyeblikk jeg så og hørte
han» (Camilla 18).3   Forelskelse og kjærlighet er ord som brukes for å beskrive
3 Alle sitatene som er angitt med fornavn, er hentet fra VG (2013). VG utlyste en skrivekonkurranse der premien
var billetter til en konsert med Bieber. Tittelen lød: Bieberminne. Dette påvirker selvfølgelig tekstene ved at det
blir viktig å skrive seg inn som den største Belieber. Tekstene utgjør likevel et interessant materiale, og Belie-
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forholdet til Bieber. «Wow, jeg ELSKER han rett og slett, og jeg drømmer så stort
om og få se han!» (Liv 14). eller «Jeg elsker han. Han har forandra livet mitt så
han betyr utrolig mye for meg. Han er mitt forbilde og insperasjon, han er en jeg
ser opp til.» (Anja 15). Slike følelsesmessige reaksjoner kan også beskrives svært
utfyllende og kroppslig:
Tårene mine sprutet, og jeg trodde rett og slett ikke mine egne øyne. Der sto han mitt
livs største idol, i sin hvite outfit, så kjekk og nydelig gutt har jeg aldri sett før. Jeg gråt
så mye at jeg ikke fikk puste, de rundt meg begynte å spørre om det gikk bra, selvfølgelig
går det bra med meg! Selvom jeg trodde jeg rett og slett skulle dø der og da, så perfekt
som han er! Konserten er noe av det beste jeg har opplevd.

Det er også et klart nivå av konkurranse blant belieberne. Mange av belieberne
beskriver ikke bare at de er store fan, men: «værdens største fan! simpelt og
greit.» (Conny 18).
Konkurransen om å være en stor Bieberfan handler ikke bare om å elske
høyest, men også om å være trofast. Flere av Bieber-fansene beskriver at de var
med tidlig, før han ble populær: «det er utrolig morsomt å tenke over det når jeg
følte at alle begynte å like justin etter meg og at jeg oppdaget han før alle andre
på skolen det er litt morsomt å tenke på.» (Sara 14). Denne fansen stilte tidlig
opp for Bieber, og de har tenkt å følge ham videre: «Jeg elsker Justin! Han betyr
utroolig mye for meg<3 jeg har vert der for han helt fra starten og jeg vil vere der
for han for alltid<3.» (Caroline 14). Noen beskriver også at de har vært nødt til å
ofre noe for å ha vært en Bieber-fan.
Jeg likte stemmen hans, og alt helt fra starten. Mens sånn ca alle vennene mine kritiserte
han, stod jeg opp mot de selv om dette førte til krangling og gjerne at jeg ble uvenner
med andre. Jeg har altså følgt mitt idol helt fra begynnelsen, og kommer til å følge han
videre forhåpentligvis til jeg blir gammel og grå, og havner på sykehjem. *hehe*
(Frida 16).

Det å være fan er ikke alltid like lett. Zubernis og Larsen (2012) skriver at fansen
ofte kan føle en form for skam. Det koster noe å like en som ikke andre liker. I
fandom-verdenen finnes det imidlertid også hierarkier, og skamfølelsen er nok
ikke like tilstedeværende i alle fandom. En Belieber skriver at: «Jeg har vært
belieber siden i begynnelsen av 2010. Jeg har ikke akkurat blitt mobbet for det,
men en liten stund drev folk og ertet meg for det, rev Justin Bieber plakater i
stykker foran meg osv.» (Siri 14). Det å holde ut hets for idolet sitt, viser at man
er spesielt trofast og utholdende.4 Kombinasjonen av å aldri svikte selv om det
berne som har skrevet inn, viser mange fellestrekk i måten de beskriver sine følelser for fan-objektet. Tallet bak
navnet står for alderen på innsenderen.
4 Det er imidlertid ikke bare fansen som kan oppleve ubehageligheter for sine overbevisninger. Det koster også å
ikke like en som andre liker. Dagbladet utlyste en kronikk-konkurranse i 2013 for unge skribenter mellom 12 og
16 år. De skulle skrive hvorfor man blir en «belieber.» Kronikken som kom på andreplass, har den talende titte-

Av Trine Anker [143]

er vanskelig, finner paralleller i kristne narrativer om forfølgelse og standhaftighet.

Å

fylle livet

Å leve livet som en Belieber er å la Bieber fylle store deler av livet:
Det har nesten ikke vært en stund hvor jeg ikke har tenkt på han, sunget en sang som han
har skrevet eller ikke hatt ordet JB på hånden min. Jeg har ikke planer for å svikte Justin.
Han har hatt sine dårlige dager, men jeg støttet han hele veien. Uten han hadde noe
manglet i livet mitt. Jeg hadde manglet den følelsen av å ha noe å tenke på. Å ha en stor
person i hjertet mitt hele tiden (Zandra 12).

Bieber tar med andre ord opp stor plass i ungdommenes liv. Han kan også
fungere som en trøst i vanskelige tider:
Justin har vært der for meg siden jeg var 12 år. Han har hjulpet meg gjennom de vanskelige tenåringsårene, og har alltid gitt meg et håp om at alt vil ordne seg så lenge man
tror og kjemper for det man ønsker (Natalie 17).

Utsagnet viser hvor mye et fan-objekt kan bety for ungdom i en overgangsfase.
Bieber representerer en mening med livet og gir håp. Han har virkeliggjort sin
egen drøm ved å gå fra å være en ukjent ung gutt til å bli en verdenskjent stjerne.
Nå fyller han (tom)rommet fysisk og mentalt for mange unge mennesker:
Hvis ikke Justin hadde blitt oppdaget så hadde jeg ikke visst hva jeg hadde gjort med livet
mitt. Rommet mitt hadde vært tomt og jeg hadde ikke hatt noe å gjøre når jeg hadde
kjedet meg. Jeg fyller rommet med plakater, skriver JB nesten over alt, og jeg skriver det
på alle ting! Jeg får en glede ut av det (Zandra 12).

Biebers

nærvær

Mange av fansen beskriver det å ha møtt Justin Bieber som en stor opplevelse:
«Det gikk ikke opp for meg at jeg hadde sett han tre dager etterpå og jeg kan
begynne å gråte bare ved tanken på at jeg faktisk har sett han» (Amalie 15). Det
å se JB betyr som regel å se ham på scenen mens man selv er publikum: «Når
Justin kom på scenen var det det beste som hadde skjedd noen gang og jeg kan
begynne å gråte bare ved tanken på at jeg har sett han» (Karoline 15). Det at
disse møtene skjer på avstand og sammen med tusenvis av andre, legger ingen
demper på følelsene: «Når jeg så han så følte jeg bare at jeg skulle besvime
snart jeg var helt klart verdens lykkeligste jente på jorda akkurat da.» (Waris 13).
Opplevelse av nærhet til Bieber er et gjennomgående trekk i fansens fortellinlen »Beliebers – dere går for langt.» Der skriver Mina (2013) om hvordan hun opplever hets for ikke å være en
Belieber. Førsteplassen gikk til Sindri Emilia Heiland (2013) med kronikken «Våren alt forandret seg.» I den
beskriver hun sin oppdagelse av Justin Bieber og problemene med å stå frem som en Belieber i vennemiljøet.
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ger. En uttrykker det til og med så sterkt som at: «Å stå der, under en kilometers
omkrets fra han, se på måten han beveger seg. Det var som en helbredelse.»
(Natalie 17). Her ser vi også hvordan Bieber-fansen trekker et religiøst vokabular inn i beskrivelser av sine egne erfaringer.
Nærheten til Bieber betyr ikke nødvendigvis en kroppslig nærhet. Belieberne
har Bieber med seg i tankene og noen snakker med ham daglig:
Alder er bare ett tall, jeg fyller snart 16 og Justin er fortsatt 19 år. Woah, jeg kan jo ha en
liten sjangs, hvis ikke er det jo alltid lov å håpe. Jeg elsker Justin til månen og tilbake.
Han er alt for meg, selvom han egentlig ikke er her rett ved siden av meg alltid, så vet jeg
at han alltid er med meg, det er ikke så mange som gjør det samme, men hver dag før jeg
legger meg snakker jeg med »Justin» håp om å få møte han en dag. (Tove 15).

Mange av disse uttalelsene handler om det personlige forholdet fansen har til
idolet sitt. Som Belieber står man imidlertid ikke alene, uansett om vennemiljøet
tar avstand: «Gleden han gir andre, gjør at eg blir glad på deiras vegne. Hadde
vore utrolig kjekt å få dra og synge sangane hans med ein heil gjeng som ikkje
dømma deg for det.» (Denise 17). En slik opplevelse av fellesskap er en grunn til
å ville dra på konsert og få oppleve JB sammen med andre som er like begeistret.
Belieberne krysser kulturelle og nasjonale grenser både når de møtes på konserter, men også gjennom sosiale medier.
Det å være belieber er helt fantastisk og jeg har snakket med beliebers fra andre siden
av kloden som er like begeistret som meg. Det er helt rart hvordan en enkelt person kan
forandre så mange liv! (Martine 14).

Betydningen av Bieber for enkeltpersoner og for Bieber-samfunnet er viktig.
Han er ikke en hvilken som helst pop-artist, men endrer menneskers liv til
det bedre. Gjennom de refererte tekstene fra the Beliebers ser vi at det både er
individuelle vurderinger og språklige fellesnevnere i hvordan de omtaler forholdet til Justin Bieber på. Belieberne har sine personlige og kollektive ritualer.
Konsertopplevelsen er den aller største. For mange unge blir den første Belieberkonserten uten følge av voksne et slags overgangsrituale fra det å være barn til
å bli ungdom.
Bieber fyller livet til de unge. De henger opp bilder av ham på veggen, og
de snakker med ham. Å være en Belieber blir derved en medierende praksis der
opplevelsen av Biebers nærvær går langt utover billedmontasjen på veggen. Når
livet går imot, kan Bieber trøste, ikke med en tilværelse i det hinsidige, men
i at det vanskelige kan snu og drømmer kan oppfylles. Hans egen historie fra
relativ fattigdom til kjendisstatus og rikdom blir et konkret bevis på at drømmer
er oppnåelige. Fansen drømmer med Bieber. Alt er mulig bare man tror sterkt
nok. Som Meyer sier, vil aldri det transcendente åpenbare seg selv, det vil alltid
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skje gjennom medierende prosesser. Gjennom objektet Bieber tar fansen del i
opplevelser som gjør livet større. Bieber bruker selv religiøse symboler. I iscenesettelse av seg selv som engel under konsertturneen i 2013 gis assosiasjoner
til det guddommelige. Bieber gis en opphøyd posisjon. Vingene som er laget av
musikkinstrumenter, tydeliggjør hva denne posisjonen kommer av.  

Konklusjon
Gjennom fansens beskrivelse av Justin Bieber er det det personlige forholdet
til idolet som dominerer. Bieber gir mening til livet, han redder dem når alt ser
svart ut, og han fyller deres hverdag. Disse personlige erfaringene er likevel ikke
enestående. The Beliebers er stolte av å tilhøre gruppen, og de bindes sammen
gjennom felles konsertopplevelser og kunnskap om Bieber. Disse praksisene er
medierende og gir intense opplevelser av samhørighet. Selv om det er tusenvis
på konsertene hans, opplever hver og en et spesielt forhold til artisten. Slik sett
fungerer Biebers fandom som en estetisk formasjon. Det er de intense sanseopplevelser som knytter fansen både sammen med hverandre og til fan-objektet.
Bieber er en menneskelig skikkelse, men overskrider samtidig det menneskelige
gjennom opplevelsen av at drømmer kan oppnås og smerter fjernes: «det var
som en helbredelse.»
Mange unge tar del i ulike fankulturer. Disse kulturene er konvergerende, ved
at de krysser grenser, både geografiske grenser og grenser mellom ulike medieplattformer. Derved skapes nye og dynamiske fankulturer. Slike fankulturer
befinner seg i grenseland mellom hverdagsliv og noe annet, noe overskridende
eller transcendent. Begrepet fandom brukes til å karakterisere slike fankulturer og viser likheten med religiøse bevegelser i det å dyrke et objekt, delta i ulike
ritualer og bruke medierende artefakter.
Fandom forener fans som lever svært ulike liv, men som likevel står sammen i
dyrkingen av sitt fan-objekt. Fandom oppfattes ikke som en overfladisk og kommersiell praksis av fansen, men som noe som er dypere fundert i sterke følelser
for objektet og en opplevelse av mening i livet. Den virker identitetsskapende.
Felles sanselige erfaringer oppleves både som kollektive og som personlige, og
knytter tilhengerne sammen. Gjenstander som knyttes til fan-objektet, virker inn
i hverdagen, og interessen for Bieber som person og musikken hans overskrider
grensene mellom form og innhold i en total sanselig opplevelse. Fan-dyrkelsen
tilfører noe ekstra til livet for fansen, og fan-objektet oppheves til noe utover
det hverdagslige.
Forskning på fandom har, som vist, ikke stått stille. Flere viktige arbeider i
senere tid vektlegger at fansen er selvstendige aktører, ikke bare blinde følgere.
Fansen deltar ikke bare i en fandom, men er med på å utvikle den. Selv om fansamfunnet preges av fellesskap med andre fans, legger fansen vekt på personlige
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opplevelser. De bruker begreper vi vanligvis knytter til religion, om sitt forhold
til idolet. The Tramps snakker om erfaringer med å bli omvendt til Springsteenfan, og en av Belieberne skriver at å være i konsertlokalet var som en helbredelse.
De endres gjennom sin fandom.
Mange ungdommer er vel så opptatt av ulike artister som av tradisjonelle
religiøse subjekter, og får gjennom sin fan-dyrkelse sterke sanselige opplevelser av tilhørighet, identitet og mening. «The sky is the limit», sier Bieber når
han ber sine fans drømme stort. Kanskje kan fandom sies å være en medierende
praksis der sterke sanseerfaringer av nærvær og tilhørighet gir håp til dette
livet. Fandom som fenomen kan ikke lett avgrenses fra religion, men kanskje er
fandom nettopp et fenomen som ikke bare viser hvor vanskelig denne avgrensningen er, men som også utfordrer selve ideen om at en slik avgrensning er
mulig.

Litteratur
Bieber, Justin (2012). 100 % Offisiell. Justin Bieber. Første skritt mot evigheten. Min historie. Oslo: Spektrum.
Cavicchi, Daniel (1998). Tramps Like Us: Music and Meaning among Springsteen Fans. New
York & Oxford: Oxford UP.
Duffett, Mark (2013). Understanding fandom. New York: Bloomsbury.
Gilhus, Ingvild S. & Mikaelsson, Lisbet (2012). Nytt blikk på religion: studiet av religion i
dag. Oslo: Pax.
Grey, Jonathan, Sandvoss, Cornel & Harrington, C. Lee (2007). Introduction. I Jonathan
Grey, Cornel Sandvoss, & C. Lee Harrington Fandom: Identities and communities in a
mediated world. New York & London: New York Press.
Heiland, Sindri Emilia (opprettet 16.04.2013). http://www.dagbladet.no/kultur/varingren-alt-ble-forandret/62954710. (lest 20.03.2017).
Jenkins, Henry (1992). Textual Poachers. New York & London: Routledge.
Jenkins, Henry (2006). Convergence culture. Where old and new media collide. New York:
New York University Press.
Justinbiebermusic. http://www.justinbiebermusic.com/ (lest 20.03.2017)
Korneliussen, Rannveig (opprettet 12.08.2016). Fansen fortviler etter skam-sjokk.
Det er helt fokka. http://www.dagbladet.no/kultur/fansen-fortviler-etter-skamsjokk---det-er-helt-fokka/60458660 (lest 14.09.2016).
Levitt, Peggy (2013). Religion on the Move: Mapping Global Cultural Production and
Consumption. I Courtney Bender, Wendy Cage, Peggy Levitt, and David Smilde
(red.) Religion on the Edge. De-centering and Re-centering the Sociology of Religion.
Oxford: Oxford University Press.

Av Trine Anker [147]

McCutcheon, Russell T. (2016). Afterword: On utility and limits. I Christopher R.
Cotter & David G. Robertson (red.). After World Religions. Reconstructing Religious
Studies. London & New York: Routledge.
Meyer, Birgit (2009). Introduction: From Imagined Communities to Aesthetic
Formations: Religious Mediations, Sensational Forms, and Styles of Binding. I
Birgit Meyer (red.) Aesthetic Formations. Media, Religion and the Senses. London &
New York: Palgrave Macmillian.
Meyer, Birgit (2006). Religious Sensations. Why Media, Aesthetics and Power
Matter in the Study of Contemporary Religion. https://www.researchgate.net/
publication/241889837_Religious_Sensations_Why_Media_Aesthetics_and_
Power_Matter_in_the_Study_of_Contemporary_Religion.  
Michaels, Sean (04.04.2013). Justin Bieber shows prompt Norwegian schools to
reschedule exams. https://www.theguardian.com/music/2013/apr/04/justin-bieber-norway-exams-rescheduled (lest 14.09.2016)
Mina

(opprettet

16.04.2013).

http://www.dagbladet.no/kultur/beliebers---dere-

garingr-for-langt/62954792 (lest 20.03.2017).
Pearson, Roberta (2007). Bachies, Bardies, Trekkies and Sherlockians. I I Jonathan
Grey, Cornel Sandvoss, & C. Lee Harrington Fandom: Identities and communities in a
mediated world. New York & London: New York Press.
Readmond, Sean & Holmes, Su (2007). Introduction. I Sean Readmond & Su Holmes
(red.) Stardom and Celebrity. A reader. Los Angeles: Sage.
Skam (2016). https://tv.nrk.no/serie/skam (lest 14.09.2016).
VG (opprettet 09.04.2013). Er du Norges største Bieber-fan? Du kan vinne to billetter
til

konserten!

http://www.vg.no/protokoll/er-du-norges-storste-bieber-fan-

du-kan-vinne-to-billetter-til-konserten/1449/ (lest 14.09.2016)
Zubernis, Lynn & Larsen, Katherine (2012). Fandom At The Crossroads: Celebration,
Shame and Fan/Producer Relationships.

[148] Prismet

forskning

SKAM i skolen
A v C h r i s ti an L o msda len
Jenta som flykter fra seg selv, gutten som er hemmelig forelsket i bestekompisen, hun
med spiseforstyrrelser, hun i hijab som ikke passer inn, han som røyker for mye marihuana, søsknene som har opplevd omsorgssvikt, hun flinke, og alle de andre.
Christian Lomsdalen, Lektor i samfunnsfag og religionsfag ved Metis videregående skole,
konfirmasjonsleder. E-post: christian@lomsdalen.im

SKAM er på alles lepper, og har vel vært det i løpet av det siste året. Det er derfor
uunngåelig at det vil vurderes å trekke serien inn i undervisningen. Hvis vi skal
se bort ifra andre fag hvor serien også kan brukes, som naturfag, samfunnsfag, musikk, norsk og så videre, så er det tydelig at serien kan brukes til å ta opp
temaer for å dekke kompetansemål i både Religion & etikk og i KRLE. Jeg skal
derfor se på hvilke temaer som serien tar opp som kan brukes i undervisningen
i disse to fagene, og jeg skal se litt på hvorfor dette kan gjøres.
En av styrkene – og ett av problemene – med å bruke SKAM i undervisningen
er at historiene som fortelles i serien, er forholdsvis realistiske. Vi har kanskje
ikke møtt dem alle sammen ennå, men noen av dem har vi truffet – og fortsetter
vi i denne jobben, så kommer vi til å treffe flere av dem. Dette kan også medføre
at en del av sekvensene, historiene og skjebnene kan treffe litt for nært hos noen
av elevene hvis vi viser dem. Samtidig kan vi forvente at de fleste av elevene
allerede enten har sett eller kjenner til fortellingene – det vil ikke være første
gangen de ser eller hører om dette.

SKAM

i undervisningen

Det er liten tvil om at NRKs populære ungdomsserie SKAM kan brukes til å
dekke eller innlede undervisning i forskjellige kompetansemål i KRLE-faget og
i Religion og Etikk på videregående. Enten det handler om nyreligiøsitet, islam,
kristendommen, eller emner som er plassert i bolken filosofi og etikk. Være seg
nakenbilder, hvordan man skal være i et forhold, hijabbruk, utroskap, voldtekt,
nyreligiøsitet, psykisk sykdom1, prostitusjon, ensomhet, eller en rekke andre
temaer. Samtidig bør man spørre seg: gir videoklipp eller narrativene fra denne
serien noen som helst læringsgevinst, og har det noen pedagogisk begrunnelse?
1 Se f.eks. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Om-dere-tar-opp-bipolar-lidelse-for-a-fjerne-et-tabuVar-sa-snill_-Skam_-ikke-forsterk-det-forst-610560b.html og http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/
Takk_-Skam_-for-at-dere-viser-at-det-ikke-trenger-vare-sa-ille-a-vare-bipolar---som-meg--Cathrine-Smith610646b.html
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På tross av at man kan påstå at SKAM til dels har blitt overtatt av voksengenerasjonen,2 bærer serien (og den transmediale formidlingsplattformen)
preg av å være et fenomen skapt for ungdomsgenerasjonen. Om ikke annet
har en stor andel av elevene på ungdomstrinnet og i videregående skole sett
på serien.   Det er en referanseramme – det er historier elevene kjenner og i
stor grad har et forhold til. I SKAM møter elevene historier som gjør at de kan
diskutere vanskelige temaer uten å måtte knytte det til sin egen person eller
egne opplevelser. Dette gir elever som er usikre på sin egen identitet, sine egne
meninger, eller på sine egne opplevelser en mulighet til å fremme sine tanker
om temaet – som om det ikke angår dem selv, eller med en trygg avstand. Det
dreier seg jo om Isak, Noora, Vilde, Eva, eller Sana.

Religion

i

SKAM

I økende grad gjennom sesongene ser det ut til at manusforfatterne har begynt
å flette inn religion.3 Fra å bare være knyttet til Sana sin hijab eller noen kommentarer knyttet til muslimers syn på sex før ekteskapet eller helvete, kommer
kristen tro mer inn som et element i serien i sesong tre – primært knyttet til
oppfatninger om homofili4. Samtidig tar serien opp nyreligiøsitet for eksempel i ungdommenes eksperimentering med ouija-brett. Generelt er det derimot
grunnlag for å si at serien fremstiller religiøsitet som noe som stort sett har en
lav profil i ungdommenes liv, utenom enkelte bikarakterer med kort skjermtid
som gir inntrykk av å være sterkt troende muslimer.

SKAM

i t im e n

Hvis vi ser bort ifra muligheten at man bruker klipp fra serien som interessevekkere i oppstarten av et tema, er det særlig som diskusjonsopplegg eller
som utgangspunkt for skriveoppgaver jeg tenker og opplever at videosnuttene
fra SKAM har et stort potensiale. Tidsmessig er et slikt opplegg relativt fleksibelt. Enten du velger å vise et to-minutters klipp før en diskusjon om man har
20 minutter til rådighet, eller et lengre klipp før det er både gruppediskusjon og
plenumsdiskusjon om man har mer tid tilgjengelig. Dette gir gode muligheter til
å bruke serien der det er relevant, selv om man har lite tid, men også når det er
mye tid tilgjengelig.
Hver enkeltepisode er svært kort, og man finner de i dette formatet på P3
2 Se http://www.vl.no/meninger/kommentar/skams-suksess-hever-statusen-til-ungdomskulturen-1.722678 og
http://www.dagbladet.no/2016/05/02/kultur/meninger/pa_kornet/skam/tv_og_medier/44080735/
3 Se innlegg om dette på http://www.vl.no/2.964/skams-religiose-flort-1.801935, http://www.vl.no/kultur/religiost-vendepunkt-1.901339 og http://www.vl.no/meninger/kommentar/o-helga-natt-har-fatt-ny-dimensjonetter-skam-1.905067
4 http://www.aftenposten.no/kultur/Kommentar-Hva-om-Isak-faktisk-liker-bade-gutter-og-jenter-605810b.
html
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sine nettsider5. Samtidig så finner man de kortere klippene samlet i ukesepisoder på NRKs nett-tv. En serie over flere sesonger blir naturlig nok for lang, og
derfor relativt uhåndterlig. Derfor har jeg til slutt i artikkelen lagt en oversikt
over noen av de episodene jeg mener er særlig aktuelle for bruk i undervisning6.
Her går jeg inn på de tematiske sidene ved episodene, men det er ikke gitt at
andre er enige eller at jeg har fått med meg alle temaene, men det er en start, og
kan fungere som en slags tentativ temaguide til temaene som er tatt opp i hver
episode. Slik kan det bli lettere å finne det klippet man trenger til undervisningen man skal legge opp til, eller temaet man skal diskutere.

L æ r e r v e i l e d e t SKAM
Et av spørsmålene som bør reise seg, er hvorvidt vi bør bruke denne serien
overhodet. Det kan være at vi burde la ungdomskulturen være nettopp det, ungdomskultur. Samtidig gir dette et diskusjonsrom som åpner for deltagelse også
på sensitive områder. Når serien samtidig tar opp såpass mange temaer og har så
stor gjenkjennelse i elevgruppen, kan det være verdt å ta det med.
Ellers deler det å bruke denne serien i undervisningen problemstillinger med
det å ta opp vanskelige eller tabu temaer i undervisningen ellers. Noen ganger
hender det at elevene har historier i bagasjen som gjør at de reagerer ekstra
sterkt på enkelte temaer – for eksempel kan den potensielle festvoldtekten av
Noora være en slik situasjon. Selv for elever i ungdomsskolen, og med økt sannsynlighet om den brukes på videregående. Det er dermed en fordel å kjenne
klassen om man ønsker å drøfte slik problematikk, siden dette minsker faren for
at dette kommer overraskende. Allikevel kan aldri denne risikoen fjernes helt, da
vi vet at svært mange aldri forteller noen om slike erfaringer7. Dette går også på
temaer som spiseforstyrrelser eller det å være i skapet med sin skeivhet.
Ellers er det interessant at serien også tar opp spiritualitet og bruken av for
eksempel ouija-brett. Her kan det tenkes at foreldrene kan kritisere at dette
bringes frem i lyset. Dette er en praksis som ikke nødvendigvis er godtatt i alle
miljøer eller hos foreldre fra alle religioner eller livssyn. Samtidig kan det sies at
dette nok er den episoden som kan sies å være den mest fjollete episoden, og det
er et spørsmål om den fremstiller denne typen (ny)religiøsitet på en god måte.
Episoden8 er nok enklere å bruke i forhold til det å mestre, spiseforstyrrelser,
eller å tillegge religiøse mennesker magiske egenskaper ut ifra fordommer.
Selv har jeg foreløpig brukt SKAM relativt begrenset i egen undervisning.
Både ut ifra et ønske om moderasjon, ut ifra at jeg »oppdaget» SKAM ganske
5 http://skam.p3.no/
6 For en komplett liste over tema i alle episodene se: http://lektorlomsdalen.no/opplastet/skamoversikt.pdf.
7 https://www.regjeringen.no/contentassets/a0f79a10854045c68770c5408e2b3d66/nkvts_vold-voldtekt-2014.pdf
8 Episode 2:4: »Jeg visste det var noe rart med henne»
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sent, og ut ifra fagene jeg har i år. Det er lett å bli engasjert når man ser så mange
scener, episoder og scenarioer som kan brukes til å eksemplifisere noe og danne
basis for et opplegg. Når det har vært brukt i undervisningen i år, så har det vært
for å danne basis for diskusjon rundt slutshaming og deling av nakenbilder9.
Dette er temaer som jeg tenker er viktig å ta opp, og sistnevnte var for så vidt
også en del av årets #UKE6-opplegg fra Sex & Politikk, uten at jeg har sett om
de brukte dette klippet også10.
For å avslutte er det viktig å påpeke at det er viktig med en stram lærerstyring på et slikt opplegg som tar opp slike temaer. Fordi serien tar opp mange
temaer på kort tid, så er det viktig at læreren begrenser hvilke klipp og hvor
lange klipp som vises. Samtidig kan det være et poeng med stram ordstyring for
å sørge for at diskusjonen holder seg til karakterene i serien og ikke blir krenkende for elevene som er med i diskusjonen eller går på skolen med elevene. Det
er også et poeng at man prøver å holde diskusjonen på riktig tema om man ser
seg nødt til å vise et klipp som tar opp flere temaer enn de man ønsker at timen
skal dreie seg om.
9 Episodene 1:8, 2:1 og 2:9.
10 http://sexogpolitikk.no/

S K AM - e k s e m p l e r p å u t d r a g til bruk i und ervisning :
Sesong

1

2

Episode

Tittel

Tema

Kompetansemål KRLE

Aktuelle
kompetansemål i R&E

3

Vi er de største
loserne på skolen

Vennskap, bytte sex mot
goder, russebuss, status, lover
og regler i islam

Islam 3 og 4;
RelMang 3; FE
2, 4 og 7

RR 4, 5 og 7

4

Go for it din lille slut

Når kan man ha noen sovende
over, stjeling av alkohol fra
foreldre, hvordan være i et
vennskap, betale av alkohol
med kropp, kjønnsroller,
«slutty»

FE 2 og 7

IS 4, 5, 6 og 7

8

Hele skolen hater
meg

Utroskap (hvorfor måtte du
være utro fordi du trodde
jeg var det?), sosial paria,
rykter, «jævlig fitte», feminist,
slutshaming, «hva liker du?»,
«hvem er du?»

FE 7; seksualundervisning

FEL 6

4

Jeg visste det var
noe rart med henne

Ånder, Ouija, nyreligiøsitet,
spiseforstyrrelser

RelMang 1 og
5, FE 7

KR 2 og 6
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3

8

Du tenker bare på
William

Kontrollerende kjærester,
hvem er jeg?, endrer vi
meninger i et forhold?, hva
skal til for å være selvstendig?,
ærlighet, hvem er en god nok
kjæreste, hva er en god venn?

FE 7

10

Jeg skal forklare alt

Å bo i kollektiv, »du vet du ikke
må klare alt i verden alene»,
angst, snooking på andres
ting, kan kjærester sjekke,
hvordan snakke til voldtektsofre, voldtektsmottaket,
barneporno, barnepornolovgivning, hvordan er vi mot
kjærester som forteller om
vanskelige ting

FE 7; seksualundervisning

1

Lykke til, Isak

Marihuana, »pulbar», jenter
med kort hår ser ut som
gutter, hjemmealenefester,
« jeg visste ikke at det var en
greie å gå ned på chicks»,
«jenter og gutter kan jobbe
sammen, i Norge så gjør vi
det»

Islam 3; FE
7; seksualundervisning;
RelMang 2
og 3

2

Du er over 18, sant?

Burqa, hijab, niqab?, kan man
se på noen om de er homo?,
er du helt homo?

Islam 3; FE 7;
seksualundervisning

5

Samme tid et helt
annet sted

Hva kan man gjøre på en
pause?, religiøse foreldre,
komme ut, «Livet er bedre
uten psykisk syke folk rundt
meg», «Det betyr ikke at jeg
ikke er homo», «Jeg er ikke
sånn homo homo», Homohistorien 101, hjemmealenefest,
guttehistorier, «Det er 2016,
det er på tide å komme ut av
skapet»

FE 7; seksualundervisning;
Kris 1, 4, og
5; Jødedom
3; Islam 3;
Hindu 3; Budd
3; Livssyn 3;
RelMang 3;

8

Mannen i mitt liv

Homofile kjærester. Kompiser møte kjæreste, religion
og homofili, kristendom og
homofili, religiøse foreldre,
frykt vs religion vs hat

FE 7; Islam 3;
Kris 3

9

Det går over

Pårørende i psykiatrien,
psykisk sykdom, hvordan
hjelpe best mulig

FE 7
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Feltarbeid:
religion i nærmiljøet
A v L i n a E n g e l s t ad Snoek
«Jeg har lært at det finnes mange flere typer religion enn jeg har visst om. Det er større
religioner, og mange små. Jeg synes det er rart å tenke på at folk tilhørende forskjellige
religioner lever så nært oss.» (Knut)
Lina Engelstad Snoek, lektor ved Frogn videregående skole.
E-post: Lina.engelstad.snoek@frogn.vgs.no

På Frogn videregående skole har vi de siste årene startet opp undervisningen i
religion og etikk på vg3 med et feltarbeid i nærmiljøet.1 Etter en introduksjon
og diskusjon av religionsdefinisjoner og dimensjoner sender vi elevene ut for å
utforske et religiøst eller religionsliknende fenomen, og presentere for klassen.
Vi har to hovedtanker bak feltarbeidet: for det første å gjøre elevene bevisst på
mangfoldet i religiøse uttrykk som til enhver tid utspiller seg rundt dem. For det
andre å få dem til å bli kjent med tenkemåten i faget og bruke fagterminologien
selvstendig så tidlig som mulig. Oppgaven er blitt en tradisjon som både elevene
og vi lærerne setter stor pris på. I denne artikkelen presenterer jeg noen av mine
egne erfaringer og respons som elevene gav i en refleksjonslogg på slutten av
perioden, i september 2016.2 Elevsvarene er anonymisert.

Litt

om organisering av opplegget

På Frogn er all undervisning lagt i fagdager, noe som innebærer at alle de tre
uketimene i religion er lagt til samme dag. Vi setter som regel av fem uker til
introduksjonsdelen til faget: to fagdager til introduksjon av fagbegreper og
forberedelse til feltarbeid, en fagdag til selve feltarbeidet og to fagdager til
fremføringer og refleksjonsnotat. Elevene bruker ikke nødvendigvis akkurat
den tiden som er satt av til feltarbeid, til selve feltarbeidet. Rent praktisk er det
ikke alltid mulig å besøke en religiøs organisasjon midt på dagen en hverdag, i
hvert fall ikke hvis man skal overvære en rite. Her må vi derfor være litt romslige. Samtidig er det viktig at de skriver logg den dagen de har fått satt av til
feltarbeidet, forteller hvor langt de har kommet, og spør om ting de lurer på. Og
selvfølgelig må de få rask respons.
1 Se også tidligere artikkel om feltarbeid med elever i Snoek, Lina. 2012. »Metodikk på midtsidene: Religion i
nærmiljøet» i Religion og livssyn 2/2012, årgang 24, gjentrykt i Religion og livssyn nr 2/2016.
2 Takk til elevene som lot meg bruke refleksjonsloggene sine i artikkelen!
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Våre elever går i grupper på to til tre. For å forhindre at noen faller for fristelsen til å seile på andres arbeid, setter vi som et vurderingskriterium at de
fordeler fremføringen godt seg imellom. Elevene får beskjed om at de i utgangspunktet ville få en felles vurdering, men at vi åpner for individuelle karakterer
dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Det blir det stort sett ikke. Vi velger
å sette måloppnåelse (høy/lav/middels) og ikke karakter på dette prosjektet,
blant annet med tanke på at det er en øvingsoppgave tidlig i skoleåret der de skal
bli kjent med faget og begrepene.
Når det gjelder hvilket religiøst fenomen de kan arbeide med, lar vi elevene få
nokså vide rammer. Noen vil gjerne benytte anledningen til å oppsøke grupper
som de ikke har kjennskap til, som Jehovas Vitner eller Scientologikirken, mens
andre intervjuer en religiøs familie de kjenner. Tidligere år har noen elever også
sett etter religiøse trekk ved yogasenteret eller snowboardklubben sin. Ved å la
dem få velge selv får vi spilt på nysgjerrigheten deres, noe som er motiverende
for elevene. Og når enkelte av fenomenene de oppsøker, befinner seg i randsonen
av hva som kan kalles en religion, får vi også diskutert religionsdefinisjonene
slik de utspiller seg i møte med praksis.

Fremføring

av feltarbeidet

Vi setter altså av to fagdager (seks skoletimer) til fremføringer av feltarbeid, noe
som kan høres mye ut. Imidlertid er det viktig for oss at de fremfører for hverandre og ikke bare for læreren, for at de skal bli bevisst på det religiøse mangfoldet
rundt seg og lære av hverandre. Når vi setter av to fagdager, får vi tid til spørsmål og kommentarer etter hver fremføring, og her ligger det mye læring og
refleksjon. Det går også an å gi elevene i oppgave å gi respons til hverandre for å
sikre seg at de lytter aktivt. Etter fremføringene skriver hver elev en refleksjonslogg, med tanker om hva religion er og gjør, hva de har lært om det religiøse
mangfoldet i nærmiljøet av å høre på andres presentasjoner, og hvordan de har
opplevd det å utføre et feltarbeid.
På spørsmål om hva de har lært av andres fremføringer, var tilbakemeldingene i loggene i høst jevnt over positive og reflekterte. Samtidig var det nokså
gjennomgående hvordan de opplevde at presentasjonene skapte et motbilde
til hvordan enkelte religioner blir fremstilt i media, spesielt islam og Jehovas
Vitner. Om presentasjonen fra et besøk i en moské sa en elev for eksempel:
Spesielt det de fortalte om islam i forhold til media syntes jeg var spennende, fordi det
er veldig aktuelt i dag. De snakket mye om hvordan islam og muslimer ofte blir fremstilt
negativt i media, og at religionen har fått et dårlig rykte og ofte relateres med terror
på grunn av handlingene til noen få ekstremister som bruker islam til å rettferdiggjøre
handlingene sine. (Unni)
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En elev trakk frem presentasjonen om Jehovas Vitner som spesielt interessant
og lærerik:
Jehovas vitner er et trossamfunn man hører en del om, ettersom de i enkeltsaker kan
være ganske kontroversielle. Likevel visste jeg selv ikke så veldig mye om trossamfunnet,
bortsett fra den kritikken jeg har hørt om i media (her sikter jeg først og fremst til blodinfusjon). Jeg lærte mer om selve trossamfunnet og hvordan det skiller seg fra kristendommen, noe som var interessant å høre på. (Nina)

Hvis man vurderer ut fra loggene, blir det altså tydelig at mange elever sitter
med et bilde av religion som er nokså påvirket av medienes fremstillinger, men
samtidig med et ønske om å få dette bildet nyansert. Samtidig har jeg inntrykk
av at fremføringene kan åpne opp for å gjøre elevene bevisst på hvor stort religiøst mangfold det faktisk er rundt dem. En elev sier for eksempel:
Gjennom presentasjonene av feltarbeidene har jeg oppdaget at nærmiljøet vårt er mye
rikere på religioner enn jeg trodde. Mange av religionene/retningene det ble fortalt om
visste jeg ikke engang at eksisterte i Norge. (Unni)

Min erfaring er altså at det er mye læring i fremføring av feltarbeidene, selv
om det tar en del tid. For den som ikke har tid til fremføringer, kan et alternativ være innlevering av et produkt, for eksempel digital fortelling. Vi prøvde ut
dette høsten 2015, men jeg var ikke like fornøyd med resultatet som ellers. Det
ble vanskeligere å vurdere hvor godt gruppemedlemmene hadde fordelt oppgaven seg imellom, og når de ikke hørte hverandres beretninger, fikk de ikke det
samme blikket for mangfoldet i lokalmiljøet. Det går likevel an å prøve en slags
kombinasjon?

Feltarbeid

som en måte å øve inn begreper på

I læreplanen står det blant annet at elevene skal kunne presentere religionsog livssyns-mangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, diskutere
ulike religionsdefinisjoner, presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene og drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid (Læreplan i religion og
etikk, REL1-01). Definisjoner og dimensjoner kan bli litt abstrakt for elevene,
men loggene gjenspeiler at begrepsapparatet blir litt mer virkelighetsnært for
dem når de får innarbeide det i kombinasjon med å undersøke hva som rører seg
i nærmiljøet.
Et av spørsmålene i refleksjonsloggen var: «Har du i løpet av feltarbeidet
gjort deg noen tanker rundt forskjellen på innenfra- og utenfra-perspektiv på
religion? Forklar.» Her uttrykte en elev at
Jeg føler absolutt at jeg forstår mer av forskjellen på innenfra- og utenfra-perspektiver på religion. Det er lett å tenke at man kan sette seg inn i et innenfra-perspektiv på
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et trossamfunn/religion/religiøst fenomen, uten å selv ha noen form for tilknytning til
troen. Likevel merket jeg gjennom feltarbeidet at det ikke stemmer; de vi snakket med
hos Frelsesarmeen hadde et veldig personlig og nært forhold til sitt trossamfunn, som vi
(gruppa) ikke kunne prøvd å satt oss inn i. (Nina)

En annen flettet inn tanker om substansielle og funksjonelle religionsdefinisjoner i svaret sitt:
Utenfra kan religion ofte virke rart og annerledes for mange, kanskje litt overveldende.
Dette fører ofte til at folk er kritiske til religion. Jeg vil tro at religion ofte her defineres
med substansielle definisjoner. Men for de med innenfra-perspektiv er religion ofte
en levemåte, og hva religionen gjør for dem er da ofte mer sentralt, altså funksjonelle
definisjoner. (Iselin)

Begrepsbruken blir ikke nødvendigvis perfekt av et feltarbeid i starten av skoleåret, men jeg vil likevel si at mange elever opparbeider seg en tidlig bevissthet
rundt fagbegreper. Dette er et godt utgangspunkt for å arbeide videre med religionene i løpet av skoleåret.

Fe l t ar b e i d s o m h o ld ning sarbeid
Et formål med faget religion og etikk er å «bidra til kunnskap om og respekt for
ulike religiøse, livssynsmessige og etiske ståsteder i lokalt, nasjonalt og globalt
perspektiv» (Læreplan i religion og etikk, REL1-01, min utheving). Hvordan
fungerte dette i feltarbeidet?
Som nevnt opplevde flere elever det som tankevekkende å lære om islam og
Jehovas Vitner med et annet blikk enn det man typisk møter i media. En elev som
besøkte Jehovas Vitner, var i utgangspunktet litt skeptisk til dem, men oppdaget
at de kunne være hyggelige:
Jeg vet ikke om resten av gruppa mi, men jeg var ganske overrasket over hvor vennlig
Jehovas Vitner er. Fra det jeg leste på nett, hadde jeg bygget opp en mening at de er
mennesker som du burde styre unna. Dette prosjektet viste meg en annen side av Jehovas
vitner.(William)

Noe av det samme fortalte en som besøkte Scientologikirken:
Scientologikirken er nok en av de religiøse gruppene der innenfra og utenfra-perspektivet er størst. I media blir scientologer ofte fremstilt som «dårlig» folk, men hvis man
hører på medlemmene vil de for det meste hjelpe folk.(Olav)

Mitt inntrykk er altså at feltarbeidet er en god måte å arbeide med respekt for
andres religioner og livssyn på. Dette gjenspeiles også i svar på spørsmål i loggen
om hvilke egenskaper elevene oppfattet som viktig å trene i faget religion og
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etikk. Åpenhet og refleksjon gikk igjen i svarene. Her er to eksempler:
Jeg synes at den viktigste egenskapen å trene på er religionsforståelse og en evne til
å være åpen. Det kan hjelpe med å bli kvitt frykten og utestengelsen av religioner og
folkeslag. Noe som er ekstremt viktig i dagens multikulturelle samfunn. Det er ille at
folk skal holde seg unna helt vanlige mennesker bare på grunn av dems valg av tro. Jeg
mener derfor at om en kan gjøre vårt samfunn mer forstående og åpent, kan vi bli kvitt
frykten og misforståelsene for andre religioner. (Erik)
Det som er viktig i dette faget er å kunne være åpen om for å lære å forstå de forskjellige
religionene. Ikke bare for å få en forståelse for hvordan andre mennesker ser på verden
på men også for å kunne skape en bedre verden senere når man lærer å leve med de
andre religionene fordi man har fått opplæring og forståelse i en nokså tidlig alder. Jeg
syntes at det er veldig spennende, spesielt med feltarbeid for da får du opplevd hvordan
det er og spurt de spørsmålene du lurer på til en som faktisk er med i den religionen du
lærer om. Siden religion ikke er et nytt fag men man ikke har hatt det på noen år er det
litt morsomt å huske noe av det man lærte å nå få et større syn på det fordi man klarer å
reflektere enda mer. (Rikke)

Avslutningsvis vil jeg si at selv om feltarbeid kan være et tidkrevende prosjekt,
er læringsutbyttet stort for forståelsen av faget. Begrepsapparatet, bruken av
de ulike dimensjonene og forståelsen av religionsdefinisjonene synes jeg jevnt
over blir bedre i kull der vi har hatt feltarbeid, enn når vi ikke har tatt oss tid
til dette. Vi opplever at det å utforske religion i nærmiljøet blir en fin måte å få
opp nysgjerrigheten for faget, og på mange måter også en døråpner for å forstå
at religion er så mye forskjellig, avhengig av hvilke definisjoner og perspektiver
man tar utgangspunkt i.
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Bokmelding
V iggo V es t el ( 2 0 1 6 )
I g r å son en . U n g do m o g p o l i t i s k e ks t re m is m e i d e t ny e N or ge
Osl o: U ni v e r s i te ts f o r l a ge t
A v A u d u n T o f t , s t i pe n d i at ve d De t t e ol o g is k e m e n ig h e t s fak u l t e t.
Ekstreme politiske og religiøse grupperinger er blitt viet mye oppmerksomhet i forskning de siste årene, også i Norge. I denne boken gir Viggo Vestel et
bidrag til feltet gjennom intervjuer med ungdommer og voksne som har erfaring
med ulike former for ekstreme miljøer. Bokens overordnede mål er å «belyse
om, hvorfor og hvordan ungdommer i Norge utvikler en tiltrekning til ekstreme
politiske standpunkter». Selv om det uttalte bakteppet for boken er terror og
voldelige hendelser utført av ulike ekstremistiske grupper, så skiller boken seg
ut ved ikke å fokusere på slike grupper i seg selv. Derimot er det personer i gråsonene som intervjues og utgjør datamaterialet i boken. Dette er ungdommer,
og voksne, som ikke er en del av kjernemiljøene, men som er, eller har vært,
så tett på disse miljøene at de kan uttale seg om og «reflektere over budskap,
handlinger og holdninger som disse ekstreme miljøene står for». Å ha denne
gruppen som fokus gjør at boken skiller seg noe fra annen forskning på feltet.
En annen ting som skiller seg ut er at boken eksplisitt har fokus på ungdom.
Ungdomstiden, med alle sine identitetsutviklende aspekter, blir for Vestel viktig
i diskusjonen av hvilke faktorer som spiller inn i utviklingen av ekstremistiske
holdninger, eller i å ta avstand fra dem.
Boken organiseres langs en akse der høyreekstreme miljøer utgjør det ene
ytterpunktet og radikal islam det andre. Disse termene er ikke helt presise, men
nyanseres i boken. Etter to korte innledende kapitler der problemstillinger, teoretiske perspektiver og metodiske betraktninger trekkes frem, presenteres funnene
i to hoveddeler, kapittel tre og fire. Kapittel tre tar for seg det høyreekstreme
landskapet i Norge og innledes med en generell beskrivelse av høyreekstreme
grupper. Det er interessant at Vestel også inkluderer det han kaller for «omlandet», noe han i denne sammenhengen ser på som miljøer som bærer frem en del
av det samme tankestoffet, men i mer moderate og stuerene former. Her presenterer han nettstedet dokument.no, stiftelsen Human Rights Service, samt det
politiske partiet Fremskrittspartiet. Mesteparten av kapittelet går til presentasjon av funn og perspektiver fra fem informanter med bakgrunn fra gråsonene
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rundt ytterliggående organisasjoner på høyresiden. På samme måte presenteres
ytterliggående islam i kapittel fire, men her er det i hovedsak gruppen som kaller
seg Profetens Ummah som blir representant for ekstremisme i ytterliggående
islam. I tillegg presenteres organisasjonen / nettstedet Islam.net som en gruppe
som står for mange av de samme tankene som Profetens Ummah, men med en
tydelig ikke-voldelig profil. Omlandet i dette landskapet gis en helt annen profil,
da organisasjonene som presenteres her, Det Islamske forbund og Islamsk Råd
Norge, aktivt arbeider for dialog og brobygging. Informantene i dette kapittelet
er en sammensatt gruppe med ulik bakgrunn, hvorav to er konvertitter og tre
aktivt jobber med ungdom i forebyggende arbeid. Vestel har et sterkt personfokus og slipper informantenes stemmer til på en måte som gir leseren en rik
innsikt i de personlige historiene som utgjør kjernen i deres forhold til ytterliggående tankegods og grupperinger.
Bokens teoretiske innfallsvinkel kretser rundt hvordan viktige hendelser,
både transnasjonale og personlige, påvirker og spiller inn i ungdoms selvforståelse og forhold til samfunnet rundt seg. Helt sentralt står historiker Roger
Griffins bok Terrorist’s Creed. Fanatical violence and the human need for meaning fra
2012. Griffin bygger igjen på Peter Bergers tanker om menneskers nomos, forenklet sagt det universet av mening vi bruker, individuelt og sosialt, for å forholde
oss til verden. Når dette nomos trues på ulike måter, slik at tilværelsen ikke
oppleves som meningsfull, men truende og kaotisk, oppstår en nomisk krise, en
tilstand som er preget av en følelse av at denne ønskede orden bryter sammen.
For Griffin er dette det første stadiet i en radikaliseringsprosess som kan føre
til voldelig ekstremisme og terrorisme. Ideen om nomisk krise er bokens gjennomgangstema. Knyttet sammen med Zygmund Baumans tanker om flytende
modernitet, frykt der det moderne samfunn preges av en sterk følelse av kaos og
en individualisering av ansvaret for å skape mening i tilværelsen, peker Vestel
på samfunnsmessige trekk som gjør at nomiske kriser kan oppstå. Særlig ungdommer er sårbare for dette, siden ungdomstiden i seg selv preges av løsriving
og identitetsbygging. Ved dette teoretiske grepet viser boken hvordan informantene på veldig ulike måter opplevde hendelser som endret måten de tenkte om
verden på. Vestel bygger her videre på tanker fra boken Kritiske hendelser, nye
stemmer (av Andersson, Jacobsen, Rogstad og Vestel) og tanken om at disse hendelsene kan være både personlige hendelser og hendelser av en mer global eller
transnasjonal karakter. Hos informantene på høyresiden dreide dette seg mest
om negative, personlige hendelser der muslimer var involvert, som bidro til at
de begynte å se islam og muslimer som en trussel, satt inn i sammenheng med
terroraksjoner utført av ekstreme islamistgrupper. Hos de muslimske informantene dreier det seg i stor grad om en blanding av personlige opplevelser knyttet
til negative holdninger i hverdagen, særlig knyttet til mediedekningen av islam,
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og hendelser i verden der muslimer utsettes for urettferdighet. Her finner jeg
Vestels grep med å trekke inn både makronivå, transnasjonale hendelser som
påvirker informantenes syn på verden, og mikronivå, personlige opplevelser
som skaper behov for en nyorientering, som et fruktbart grep for å forstå ulike
dynamikker involvert i hvordan noen ungdommer utvikler tanker og holdninger
som kan betegnes som ekstreme.
Dessverre har boken en stor svakhet i at det har vært vanskelig å finne informanter som kan belyse den overordnede problemstillingen. Forfatteren er klar
over dette, og skriver nyansert om det, men her skulle jeg ønske at dette hadde
blitt tatt mer på alvor i bokens konklusjoner. For det første har Vestel i liten
grad fått tak i ungdommer. Bare tre av tolv informanter er under 25 og seks av
dem er over 30 år. Dette gjør at mye av det empiriske materialet blir indirekte,
gjennom enten å dreie seg om informantenes opplevelser da de var unge, eller
gjennom å fortelle om ungdommer de kjenner til. Mangelen på direkte tilgang
til ungdommers perspektiver setter preg på boken. Det andre problemet i linjen
mellom informanter og hovedfokus ligger i grepet med å fokusere på gråsonene.
Informantene har veldig ulik bakgrunn og forhold til grupperinger og miljøer
som kan betegnes som ekstreme. Gjennomgående tar alle avstand fra vold, og
flertallet tar også avstand fra de ekstreme miljøene. Dette, sammen med at
Vestel bruker teorier fra terror- og radikaliseringsforskning, gjør at det ligger en
dobbelthet i boken der det ofte er vanskelig å avgjøre hva det empiriske datamaterialet egentlig sier noe om. Selv om Vestel arbeider med å nyansere begreper
som radikalisering og ekstremisme, savnes enda mer presisering i forhold til
hva boken faktisk kan si noe om. Men denne nyanseringen i seg selv er et viktig
bidrag, som også Vestel nevner og diskuterer godt. At de personlige historiene
til personer i utkanten av de ekstreme miljøene er så ulike og sammensatte viser
nettopp til at dette er et felt der man skal være veldig forsiktig med å generalisere.
Alt i alt mener jeg boken gir et godt bidrag til forskningen på feltet, særlig
gjennom vektleggingen av at ulike perspektiver, både på makro-, meso- og
mikronivå bør anvendes for å forstå kompleksiteten i emosjonelle drivkrefter
som kan lede til at ungdom trekkes mot ekstreme politiske og religiøse standpunkter og miljøer. Refleksjonene rundt samspillet mellom transnasjonale
hendelser og personlige opplevelser er viktige og nyttige. Vestels konklusjoner
om samspillet i polarisering mellom antiislamister og radikal islam gir noen
gode perspektiver. Og personlig finner jeg beskrivelsen av hvordan unge muslimer opplever mistenksomhet og negativitet i hverdagen viktig å få frem. Også
beskrivelsen av det høyreekstreme landskapet i Norge, og hvordan dette preges
av spenninger og endringer som et resultat av dreiningen mot islam som motstander, er interessant.
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Boken munner ut i noen tanker rundt hvordan voldelig ekstremisme kan
motvirkes gjennom samtidig arbeid på makro-, meso- og mikronivå. Selv om
dette er interessant og knytter an til bokens tematikk er nok dette et tema som
bør utvikles videre gjennom arbeid med et bredere empirisk materiale.
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