
Dåp
Tore WiTsø 
rafoss
Forsker ved Kifo

Det norske samfunnet 
blir stadig mer fler- 
religiøst. Medlemskap i 
Den norske kirke og en 

kristen barnedåp er for mange 
ikke lenger et selvfølgelig valg. 
Andelen av befolkningen som 
er medlem av kirken, har sun-
ket med 13 prosent på 14 år, fra 
86 prosent i 2001 til 73 prosent 
i 2015.

Enda mer dramatisk har ned-
gangen i antall døpte vært. I 
samme periode sank andelen 
døpte barn i Norge med 23 pro-
sent, fra 81 prosent i 2001 til 58 
prosent i 2015. Hvis trenden fort-
setter, kan vi i fremtiden oppleve 
at det å velge barnedåp blir et 
minoritetsvalg. 

På tross av denne nedgangen 
står fortsatt Den norske kirke 
sterkt i befolkningen. Kirken har 
for eksempel nesten sju ganger 
flere medlemmer enn alle  andre 
tro- og livssynssamfunn i Norge  
tilsammen. Men nedgangen i 
dåpstall er problematisk for kir-

ken, siden det bare er dåpen som 
sikrer nye medlemmer; få døpte 
barn uthuler medlemsgrunnla-
get på lang sikt.

Religiøst mangfold. En konse-
kvens av et større religiøst mang-
fold er at man får flere par hvor 
partene har ulik religiøs til- 
hørighet. Det at samboere eller 
ektefolk ikke deler samme livs-
syn kan nok skape både mulig-
heter og dilemmaer i et parfor-
hold. Ikke minst gjelder dette når 
man får barn. Skal fødselen av et 
barn markeres med et ritual, og 
i så fall, hva slags? Hva skjer når 
bare én av partene er medlem 
av Den norske kirke og et barn 
kommer til verden? I en debatt 
på VGs nettsider beskriver en far 
dette dilemmaet:

«Hun ville døpe sønnen vår, 
men det ville ikke jeg. Min 
samboer ønsket dette mest på 
grunn av familiens tradisjoner 
etc., og var veldig bestemt på å 
få døpt sønnen vår. Jeg ønsket 
ingen religion for vår sønn og 
argumenterte  med at han kan 
velge selv når han blir gammel 
nok. Det ble mange krangler av 
dette, og vi var begge utrolig 
 bestemte.»

Hvem får viljen sin i en slik 
 situasjon? Det religiøse eller 
den ikke-religiøse? Mannen  eller 
kvinnen?

Når bare én er medlem. I 2012 
initierte Kifo (Institutt for kirke-, 
religion- og livssynsforskning) 
en omfattende, landsdekkende 
undersøkelse hvor vi studerte  
tro- og livssyn i den norske 
 befolkningen. Undersøkelsen 
gir blant annet kunnskap om 
hvor mange barn som blir døpt 
når mor og far ikke deler livssyn. 
Når både mor og far er medlem 
av Den norske kirke, døper hele 
97 prosent av disse parene bar-
na sine. Men når bare far eller 
bare mor er medlem av kirken, 
 døper likevel 65 prosent av disse 
parene  barna sine.

Ofte kan nok mange kristne 
oppleve at religiøs tro og ritualer 
er på stadig vikende front, og at 
tro må vike i møte med seku-
lære argumenter. Når det gjel-
der dåpsvalget, er det motsatte 
tilfelle. Når bare én av partene er 
medlem av kirken, så vil den som 
er medlem i flertallet av tilfellene 
få gjennomslag for kristen dåp. 
Det er med andre ord slik at 65 
prosent av gangene, så aksep-

terer en mor eller far at barnet 
blir døpt, selv om man selv ikke 
er medlem av kirken.

Mor størst innflytelse. Fler-
tallet av par velger altså å døpe 
barnet, selv om bare én forelder 
er medlem av Den norske kirke.
Men det har betydning om det 
er mor eller far som er medlem 
av kirken. Når mor er medlem 
og far ikke er det, døper 70 pro-
sent av disse parene barna sine 
– men når far er medlem og ikke 
mor, synker denne andelen til 60 
prosent. Med andre ord er det 
slik at mor i større grad enn far 
opplever et dåpsvalg som står i 
samsvar med hennes religiøse 
tilhørighet.

Hvorfor har mor større makt 
over dåpsvalget? Det finnes flere 
mulige svar på dette spørsmålet. 
En forklaring kan være en for-
ventning om at mor har større  
rett til å ta valg på vegne av bar-
net enn far. Dessuten at en even-
tuell dåp innebærer samling av 
familie og organiseringer av 
selskap, og at dette er noe mor i 
større grad enn far tar ansvar for.

Det kan også være slik at kvin-
ner er mer opptatt av dåp enn 
menn. Forsker Ida Marie Høeg 

Hva skjer når et barn kommer til verden og bare én av foreldrene er medlem av Den norske  
kirke? Hvem får da viljen sin: Den religiøse eller den ikke-religiøse? Mor eller far?

U 
Hvorfor har mor 
større makt over 
dåpsvalget? (...) 
En forklaring kan 
være en forvent-
ning om at mor har 
større rett til å ta 
valg på vegne av 
barnet enn far.
Tore Witsø Rafoss

Mor har 
mer å si 
om dåp 
enn far

Si Din mening
Y verdidebatt.no/ 

twrafoss
I vårt nettforum kan du 

diskutere dåpsutviklingen 
og spørsmålet om hvem 

som bestemmer når bare 
én er kirkemedlem.
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har intervjuet par som har vært 
uenige om dåpsvalget og vist at 
det ofte er slik at den som har ster-
kest meninger får gjennomslag 
for sitt ønske. Kifos undersøkelse 
 viser at kvinner har flere og ster-
kere grunner til å velge dåp enn 
menn, grunner slik som at dåpen 
er en fin tradisjon og at det er noe 
som er vanlig å gjøre i familien. 
Menn derimot oppgir i større grad 
enn kvinner at de har opplevd 
press fra partner til å døpe barnet. 
     Til slutt kan det også være 
slik at mor oftere får viljen sin, 
siden vi vet at kvinner er betrak-
telig mer religiøse enn menn. For 
eks empel viser vår undersøkelse 
at to av tre norske kvinner tror 
på Gud eller en høyere makt, 
mens bare halvpartene av nor-
ske menn tror på det samme.

Dåpsvalget i fremtiden. Det 
at den som er medlem av kirken 
oftere får viljen sin, bør også ses i 
sammenheng med at det å døpe, 
fortsatt er det vanligste valget i 
Norge. Det er nok lettere å argu-
mentere for å gjøre det flertallet  
gjør. Men hvis dåpsprosenten 
synker til under 50 prosent, slik 
at et mindretall døper, kan det 
nok også blir vanskeligere for 

en forelder å argumentere for at 
barnet skal døpes. Dette er alle-
rede tilfelle i Sverige. Mindre enn 
halvparten av svenskene velger 
nå å døpe barna sine.

Norge blir i økende grad et fler-
religiøst samfunn. Vi vil i stadig 
større grad måtte forholde oss 
til andre mennesker som har 
andre livssyn enn oss selv, og vi 
må samarbeide og ta felles valg 
selv om vi har ulik tro og verdier. 
Dette vil være et sentralt dilemma 
 i det norske samfunn i uover-
skuelig fremtid. Som vi har sett, 
gjelder dette også i økende grad 
innad i familien, når man skal 
bestemme om en fødsel skal 
markeres med en seremoni. 
Hvordan skal man da finne en 
løsning begge foreldrene kan 
akseptere?

Les mer  
Y Side 4-5

Malin Sjursheim  er medlem  
i Den norske kirke, samboeren 
Yin Norum er buddhist. Sønnen 

deres ble døpt i kirken.

Kristent LedersKap
HanS ESkil VigdEl
Diakon i Den norske kirke

Når en er blitt brent av tro, mister 
man en stor del av livet. En kan 
finne den igjen hvis en leter –  
og det gjorde hun. Det går bra 

med meg og jeg vil snakke om det, sier 
hun bestemt. Hvordan kan hun ha det  
så bra med seg selv? Så uforskammet 
bra?

På dypet av hennes  sjelsliv  fantes hun 
alltid, den hun var 
skapt til å være. For 
å finne  seg selv, må 
hun lete og  modig 
dukke ned. Bare 
der finner hun hvem 
hun er. Hun dukker 
ned når hun snak-
ker sant om  livet, 
men ærlighet er 
krevende, den tar 
tid og må læres. Hun 
ser etter perlene og skattene, i håp om at 
de finnes, at de ikke er brent bort – bare 
gjemt og glemt.

Brannsår. De finnes på andre steder enn 
hun trodde. Bak brannsår, skader og aske. 
Hun makter ikke å ta tak i eget liv, men ber 
frimodig: Bli med meg ned og opp igjen; til 
de 70.000 favners dyp og tilbake. Jeg vil 
ikke gjemme meg lenger, men vise ansikt 
og trosse skammen. Vise hele meg fram 
for deg og for mennesker. Jeg frykter ikke, 
for Du er med meg; bak meg, ved  siden 
av meg, over og under meg. Du viser meg 
vei, ikke skammens vei,  men frelsens vei. 

Det krever mot å trosse dypet. Tro er ikke 
prestasjon, men å legge seg over og med 
hele sin tyngde stupe, og i dyp tillit la seg 
synke for å bli tatt imot. Troen over skrider 
grenser og strekker seg ut  over i Gud, Han 
som alltid er større.

Jesus er der, der nede, i alle lag av for-
brenthet, skader, sår og aske. Kristus  er 
feier, brannmann, terapeut.

Mirakel. Hun er ikke bitter, ikke lenger 
brent. Hun er blitt ny … den hun egent-
lig er. Det var et langsomt mirakel. Veien 
dit var tung, men flere godt trente van-

drere gikk sammen 
med henne. Kaos ble 
til kosmos, når hun 
greide å sortere hva 
som var fra mennes-
ker og hva som var fra 
Gud. Først da kjente 
hun en dyp over-
bevisning: Gud har 
skapt meg til å være 
meg, jeg trenger ikke 
være noen andre, jeg 

er mer enn god nok. Hennes medvandrere 
hjalp henne til å se om igjen – og til å bli 
sett med Guds kjærlige blikk, til nådig å 
respektere seg selv og andre, uansett hva 
som hadde skjedd.

For det er ikke maktmennesker som 
skal definere henne, hun er ikke et offer. 
Hun er den egentlig sterke, den som har 
kjempet og overlevd, og som har kom-
met inn i hvilen. Hennes sår er leget, det 
er bare arr igjen. Skammen er borte og 
hun føler seg fri.

Det er dette som er å være korsfestet 
med Kristus  å bli ny. Hun sier: Jeg er Hans 
og Han er min.

Ikke bitter, ikke brent

U For det er ikke makt- 
mennesker som skal 

definere henne, hun er ikke  
et offer. Hun er den egentlig 
sterke.
Hans Eskil Vigdel

miKroLån
PontuS EngStrøm
Førsteamanuensis, Hauge School of Manage-
ment ved NLA Høgskolen, og CEO MTI Invest-
ment AS (Norge og Tanzania)

Gry Larsen, generalsekretær i 
Care, kommenterte i et inn-
legg (Vårt Land 20. oktober) 
en  nyhetsartikkel (Vårt Land  

17.  oktober) hvor det ble referert til min 
forsk ning på mikrofinans i utviklings-
land. Jeg setter spørsmålstegn ved om 
 mikrolån er den mest effektive finansielle 
hjelpen for å få mennesker ut av fattigdom. 
Larsen mener at Cares erfaringer tegner 
et annet bilde: «Gjort på riktig måte, kan 
det gi fattige mennesker muligheter de 
ellers aldri ville hatt.»

Vi vet fra en rekke forskningsrelaterte 
studier at den fattigdoms-reduserende 
effekten av mikrolån er begrenset. Min 
forskning går dypere for å forstå hvorfor 
mikrolån ikke har vært den store sam-
funnsendrende kraften som Fredsprisvin-
ner Muhammad Yunus og andre hevdet. 

Negativ. Jeg finner at for de minste 
mikro bedriftene peker min forskning på 
at effekten av mikrolån faktisk kan være 

negativ, mens det er positive effekter på 
større mikroforetak. Det er viktig å ha 
dette i mente, siden stadig nye  aktører 
tilbyr institusjoner og enkelt personer 
 muligheter for å investere i mikro finans. 
Med dagens forskningskunnskap og 
kjennskap til de lave finansielle ferdighe-
ter som jeg har dokumentert, så er det ikke 
oppsiktsvekkende at en god del mikro-
gründere ikke har godt av mer mikrolån.

Gründere. Hvis vi sammenligner 
 mikrolån i utviklingsland med finansi-
ering i de nordiske land for 150 år siden, 
vil vi se at gjeld spilte en mindre rolle. 
Norske gründere, mange inspirert av Hans 
Nielsen Hauge, maktet å bygge opp et stort 
antall mellomstore bedrifter med opptil 
flere hundre ansatte. I dag er mesteparten 
av i-landenes bidrag til kapitaltilgangen 
rettet mot mikrobedrifter eller virkelig 
store bedrifter.

Skal en få høyere samfunnsmessig 
 avkastning på bistandsmidler bør en 
 derfor vri innsatsen slik at en støtter opp 
om etablering av mellomstore vekst-
bedrifter som kan utnytte stordriftsforde-
ler. De fleste mennesker er ikke gründere 
som bare mangler kapital, de er folk som 
vil ha en jobb. Vi bør bidra til å finansiere 
bedrifter som kan ansette dem.

Støtt bedrifter som 
kan ansette folk

mor bestemmer: – Hvorfor har mor større makt over dåpsvalget?  En 
forklaring kan være en forventning om at mor har større rett til å ta valg 
på vegne av barnet enn far, skriver kronikkforfatter Tore Witsø Rafoss. 
 Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/NTB scanpix 
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Nyheter  Tips oss! Y nyhet@vl.no

Dåpsdiskusjonen

Kreft: Til sammen 108 pasienter 
og pårørende har fått erstatning 
fordi de fikk forsinket diagnose 
og feilbehandling av lungekreft i 
 perioden 2012-2015.

– Feiltolkning av prøvesvar er 
den viktigste årsaken til medhold 
i lungekreftsakene, sier direktør 
Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pa-
sientskadeerstatning (NPE).

Feiltolkning utgjør en tredel 
av sakene som har fått medhold. 
Feilen har oppstått ved tolkning 
av bilder og vevsprøver. Slike feil 
fører til at funn blir oversett eller 
feiltolket. 71 prosent av dem som 
fikk medhold, døde for tidlig eller 
fikk dårligere utsikter til å overleve 
sykdommen, opplyser NPE. ©NTB

108 fikk 
 erstatning etter 
forsinket kreft
diagnose

Gallup: Arbeiderpartiet fortset-
ter sin framgang på Dagbladets 
oktobermåling. Partiet går fram 
1,9 prosentpoeng til 36,3 prosent 
fra september til oktober. 

– Vi har ligget på et jevnt høyt 
nivå en stund. Jeg tror det skyldes 
misnøye med den høye arbeidsle-
digheten og fordelingspolitikken 
med skattekutt for dem på top-
pen og velferdskutt for vanlige folk, 
sier Ap-nestleder Trond Giske om 
målingen. Resultatet er det beste 
på Ipsos-målingene for Dagbladet 
siden januar. ©NTB

Ap mest fram  
på ny måling

pensjon: Sp-leder Trygve Slags-
vold Vedum (bildet) mener regje-
ringen gjør endringer for å synlig-
gjøre de offentlig pensjonskost-
nadene i statsbudsjettet, slik at 
de kan kutte i dem i neste runde.

Tidligere har utgiftene til offent-
lig tjenestepensjon vært samlet 
under budsjettposten til Statens 
pensjonskasse, men nå er de for-
delt på de ulike direktoratene og 
departementene. Målet er å syn-
liggjøre pensjonsutgiftene for virk-
somhetene, men Vedum aner en 
annen og mørkere grunn. Han me-
ner endringen er en dårlig forkledd 
unnskyldning for å kunne kutte i 
pensjonen ved neste korsvei, skri-
ver Dagsavisen.

– Dette er starten på et pen-
sjonsran. Når Høyre 
og Frp synliggjør 
pensjonskost-
nadene, er det 
for at de lettere 
skal kunne an-
gripe pensjonene 
i neste runde, 
sier Sp-
lederen. 
©NTB

Vedum:  
Starten på et 
pensjonsran

 Foto: Terje B
endiksby/N

TB
 scanpix/arkiv

Hilde ARNeSeN
hilde.arnesen@vl.no

CARoliNe TeiNum GilJe
carolinetei@vl.no

Størst er påvirkningen dersom 
det er mor som er medlem i 
Den norske kirke, viser under-
søkelse. 

Slik var det også for sambo-
erparet Malin Sjursheim og Yin 
Norum. Førstnevnte er medlem 
i Den norske kirke (Dnk). Norum 
er buddhist. Da de ble foreldre 
for første gang i vår, var mamma 
Sjursheim aldri i tvil: Sønnen 
Benjamin skulle døpes i kirken. 

Mor bestemmer. Det er in-
gen hemmelighet at Dnk sliter 
med synkende dåpstall. Mens 81 

prosent valgte å la barna bli 
døpt i 2001, hadde denne 
andelen falt til 58 prosent 
i 2015. 

Nye analyser av KIFOs store 
befolkningsundersøkelse «Tro- 
og livssynsundersøkelsen» fra 
2012 viser to interessante funn:

– I par der kun den ene er 
medlem i Dnk, har denne stør-
re påvirkning på dåpsvalget enn 
den andre. Og mor får i større 
grad enn far bestemme om bar-
net skal døpes eller ikke, sier 
forsker Tore Witsø Rafoss

Undersøkelsen viser at når 
både mor og far er medlem av 
Dnk, velger 97 prosent av dem 
dåp for barna sine. I tilfeller der 
bare én av dem er medlem, vel-
ger fortsatt 65 prosent av dem 
dåp. Når det er mor som er med-
lem, øker andelen til 70 prosent. 
Tallene inkluderer ikke par hvor 
den andre parten er medlem i 
andre kristne trossamfunn.

Dåp uansett. – I vår familie 
har vi hele tiden hatt tradisjon 
for dette, og jeg har selv hatt 
et sterkt ønske om det. Så kan 

han heller velge om han ønsker 
kristelig eller borgerlig konfir-
masjon når den tid kommer. 
Dersom han ønsker kristelig, 
trenger han i hvert fall ikke å 
la seg døpe som 14–15-åring, 
sier Malin Sjursheim. 

Å overtale hennes buddhis-
tiske samboer, som opprinnelig 
er fra Thailand, gikk lett:

– Han synes det var greit si-
den vi bor i Norge, sier hun. 

– Religion er religion. Alle re-
ligioner har samme målet, men 
noen tolker det annerledes enn 
andre, sier samboeren Norum.

I juni ble Benjamin, som da 
var tre måneder, døpt i Jeløy 
kirke i Moss. På seg hadde han 
morsslektas dåpskjole med 
navnene til Sjursheims foreld-
re og søsken påbrodert.

– Hva ville du gjort dersom 
samboeren din hadde satt seg 
på bakbeina i spørsmålet om 
dåp, Sjursheim?

– Det hadde nok blitt dåp 

DÅp: Skal barnet døpes eller ikke? Er den ene forel-
deren medlem i Den norske kirke og den andre ikke, 
trekker som oftest kirkemedlemmet det lengste strået.

Dåp i 
Den norske kirke

 Y I 2015 ble døpt 34.116 barn 
i Den norske kirke. Det er 
935 færre barn enn året før.

 Y Fra 2001 til 2015 sank an-
tallet døpte fra 81 til 58 pro-
sent av alle nyfødte barn.

 Y Når begge foreldre er 
medlem i Dnk, blir 97 pro-
sent av barna døpt.

 Y Når én av foreldrene er 
medlem, blir 65 prosent 
døpt.

 Y Om lag 37.000 har meldt 
seg ut av kirken i år.

Kirke
medlemmet 
vinner  dåps 
diskusjonen

kvinner: Sju av ti par hvor kun 
kvinnen er medlem av Den norske 
kirke velger å døpe barnet.

Tre elementer neden-
for legges oppå etter 
at dataene (marker 
selve kaken, høyrek-
likk, velg Data). Da får 
du en badeball-
liknende kakegrafikk. 
Fargene kan du endre 
ved å markere en av 
kakedelene med hvit 
pil og endre farge i 
paletten til høyre.

Q Kristne: 86
Muslimer: 7
Jøder:1
Ikke-troende: 4
Vil ikke si: 2

Ja
Nei

Menn: Seks av ti par hvor kun 
mannen er medlem av Den norske 
kirke velger å døpe barnet.

Tre elementer neden-
for legges oppå etter 
at dataene (marker 
selve kaken, høyrek-
likk, velg Data). Da får 
du en badeball-
liknende kakegrafikk. 
Fargene kan du endre 
ved å markere en av 
kakedelene med hvit 
pil og endre farge i 
paletten til høyre.

Q Kristne: 86
Muslimer: 7
Jøder:1
Ikke-troende: 4
Vil ikke si: 2

Ja

Nei
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Bjørgulv K. Bjåen
bjbj@vl.no

I april sendte Justisdeparte-
mentet en instruks til utlen-
dingsmyndighetene om at 
flyktningstatus og oppholdstil-
latelse skal kalles tilbake der-
som flyktningen ikke lenger har 
behov for beskyttelse.

Instruksen er en oppfølging 
av asylavtalen mellom Ap, Høy-
re, Frp, KrF, Sp og Venstre fra 
november i fjor.

Nå blir instruksen tatt i bruk. 
1.600 somaliere som har opp-
hold i Norge, risikerer å få flykt-

ningstatusen tilbakekalt og 
sendt hjem til Somalia. 120 so-
maliere har allerede fått varsel 
fra Utlendingsdirektoratet (UDI) 
om at oppholdstillatelsen kan 
bli tilbakekalt etter at regjerin-
gen instruerte UDI om det. 

Er trygt. – Hovedprinsippet 
for asylinstituttet er at beskyt-
telse gis midlertidig. Du skal 
hjem for å bygge opp landet ditt 
når det er trygt nok. Dessverre 
har ingen annen norsk regje-

ring fulgt dette prinsippet, men 
i praksis gitt permanent opp-
hold til alle som har fått mid-
lertidig beskyttelse. Det er en 
praksis som ikke er akseptabel 
for Frp. Dersom det er trygt å 
returnere til hjemlandet, skal 
man det, sier lederen av kom-
munalkomiteen på Stortinget, 
Helge André Njåstad (Frp).

Prosjekt. UDI vil være helt 
sikre på at de opptrer kor-
rekt når asyl eller andre opp-
holdstillatelser blir tilbakekalt. 
Derfor har UDI lyst ut et fors-
knings- og utviklingsoppdrag, 
der de nå er i sluttfasen. En til-
byder skal snart velges ut.

I presentasjonen av oppdra-
get skriver UDI i et brev at de 
«ønsker å forbedre arbeidet 
med tilbakekall av tillatelser 
som er gitt etter søknad om be-
skyttelse (asyl)». 

Den som får tilslaget på UDI-
oppdraget skal gjøre følgende:

«En gjennomgang av et større 
antall saker skal, sammen med 
intervjuer og andre undersø-
kelser, gi oss en fyldig oversikt 
over arbeidet vi utfører med 
denne typen saker». 

Om utbyttet, sier UDI:
«Vi ønsker å undersøke i hvil-

ken grad forvaltningens arbeid 
med sakene ivaretar både indi-
videnes rettssikkerhet og sta-
tens behov for kontroll. Vi øn-
sker også at oppdragstakeren 
undersøker og vurderer i hvil-
ken grad UDI har ivaretatt hen-
syn til målrettet ressursbruk i 
arbeidet med disse sakene.»

Prosjektet starter i høst og 
skal vare i seks måneder.

Tilbakekallinger 
skal granskes
SJEKK: 1.600 somaliere kan miste oppholds- 
tillatelsen i Norge fordi Somalia er blitt tryggere. 
UDI har bedt forskere granske arbeidet med  
tilbakekallinger av asyl.

SENDER HJEM: Helge André Njåstad (Frp), leder Stortingets kommu-
nalkomité, sammen med Frp-leder Siv Jensen på et landsmøte. 
 Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB scanpix/arkiv

U Du skal hjem 
for å bygge opp 

landet ditt når det er 
trygt nok. Dessverre 
har ingen annen norsk 
regjering fulgt dette 
prinsippet.
Helge André Njåstad (Frp), leder 
Stortingets kommunalkomité

uansett, sier hun og ler. 
Astrid Sætrang Morvik, sok-

neprest i Østenstad menighet i 
Asker, er ikke overrasket over 
mors innflytelse.

– I dåpssamtaler opplever jeg 
ofte at mor er den som er mest in-
teressert og opptatt av det kristne 
innholdet i dåpen. Samtidig er 
det også tydelig at mor som regel 
er tradisjonsbæreren i familien, 
sier hun.

I KIFOs undersøkelse blir nett-
opp tradisjon oftest oppgitt som 
grunn til å velge dåp, mens det 
teologiske vektlegges mindre. 
Morvik ser likevel at mange av 
disse parene med ulik religiøs 
bakgrunn har vurdert dåps-
handlingen nøye i forkant.

– Noen ganger er det helt ty-
delig at dette er et tema som er 
grundig diskutert, og at de under 
tvil har valgt å la barnet døpes.

Gjennomtenkt. – Når én av 
foreldrene ikke er medlem, blir 

dette lettere et tema for dåps-
samtalen, og disse parene har 
oftere tenkt nøye gjennom hva 
dåpen betyr. Mange foreldre vel-
ger dåp uten å ha tenkt gjennom 
hva det innebærer, også par der 
begge er medlem av Den norske 
kirke, sier Øystein Skauge, prost 
i Åsane i Bergen.

I sin tid som menighetsprest 
møtte han flere par hvor bare én 
var religiøs eller at de tilhørte 

ulike religioner. Flere ganger har 
han blitt overrasket over det ty-
delige ønsket om dåp.

– Jeg oppfatter at dåp og tro er 
noe som er tenkt grundig gjen-
nom før de fikk barn, og at det 
ofte er en del av fundamentet de-
res forhold er bygget på.

Skauge har opplevd at en av 
foreldrene informerer om at han 
eller hun ikke kommer til å ta 
på seg oppgaven med å oppdra 
barnet i kristen tro.

– Ofte er det menn som svikter 
her. Når en av foreldrene mel-
der seg ut blir det ekstra viktig 
at presten finner ut hvor villige 
de er til å velge bevisste, stødige 
faddere.

blE DØpt: Malin Sjursheim er 
medlem i Den norske kirke mens 
samboer Yin Norum er buddhist. 
Da de ble foreldre for første gang 
i vår, var mamma Sjursheim aldri i 
tvil: Sønnen Benjamin skulle døpes 
i kirken.  Foto: Privat

tvil og Dåp: – Mor får i større grad enn far 
bestemme om barnet skal døpes eller ikke, sier 
forsker Tore Witsø Rafoss. 
 Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
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Les  kronikken til  
Tore Witsø Rafoss .
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Jan-Olav Henriksen Og Harald Hegstad reagerer på avlysning av Helvetet:

Dersom man utelukker fortapelsen, tømmer 
man  mye av innholdet i tanken om Guds nåde.
Y kronikk side 14-15

«Det ble surmuling da norsk idrett endelig fikk en kultur- 
minister som ikke bare nøyer seg med å bevilge og gratulere.»
Y lars gilberg kommenterer, side 2-3

‘Falske  
bibelbiter 
selges for 
millioner’

Reagerer 
på at de må 
punge ut for 
å leie kirker

Mor bestemmer 
om barnet døpes

Y n y he t e r side 4-5  
Y v e r dide b at t side 16-17
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Forsker om ‘nye’ 
Dødehavsrull-sitater.

Oslo Internasjonale  
Kirkemusikkfestival.

Y nyheter side 10-11

Y kultur side 26

I familier der bare én av foreldrene er medlemmer i Den norske kirke  
får ofte denne dåpsviljen gjennom. Og oftere når mor enn når far er  
medlem. Malin Sjursheim og hennes buddhistiske samboer valgte kirkedåp.
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