
Nye ri tua ler opp sto et ter 22. 
juli 2011. Hva for tel ler den 
of ent li ge sor gen om det 
nor ske sam fun net, og hva 
gjor de den med oss som na
sjon? Pål Ke til Bot var og Bjar
ne Tendøe Kjeld sen gir noen 
av sva re ne i bo ken «Den of
fent li ge sor gen».

Raskt et ter ter ror an sla get sat te 
KIFO (Stif tel sen Kir ke forsk ning) 
ned en pro sjekt grup pe for å ana ly
se re hva som skjed de i ti den et ter 

22. juli 2011.
– Det has tet å sam le inn em pi ri og do ku

men ta sjon. I dag vil le det vært for sent å in
ter vjue folk om den ne spe si el le ti den, sier 
Bot var, en av re dak tø re ne for bo ken. KIFO 
hen tet inn fle re fag per so ner som bi drags
yte re. Tendøe Kjeld sen er en av dem, og har 
om talt grav ferds ri tua le ne.

Ka ta stro fe re ak sjo ne ne har noen pa ral lel
ler både in ter na sjo nalt og na sjo nalt: Es to
niafor li set, tsu na mi en i SørøstAsia, ter
ror an gre pe ne i New York, Scan di na vian 
Starulyk ken, tog ulyk ken på Åsta og dra pet 
på Ben ja min Her man sen. Frem tre den de et
ter 22. juli er imid ler tid at  tra ge di en ram
met så man ge unge men nes ker og sam ti dig 
opp lev des som et an grep på hele na sjo nen. 
I til legg til den dype, pri va te sor gen hos på
rø ren de, føl te alle og en hver den kol lek ti ve 

sor gen. Midt oppe i sor gen fikk ri tua le ne 
også preg av en po li tisk mar ke ring for vårt 
fler kul tu rel le sam funn. 

– Si tua sjo nen kom bar dust. Folket re ager
te spon tant. Det te sier oss mye om hvor dan 
det nor ske sam fun net fun ge rer, hvor dan 
in sti tu sjo ner for hol der seg til hver and re på 
tvers av po li tikk, re li gi on, fri vil li ge og stat, 
sier Bot var. 

Fra Statsministerens kon tor er det også 
ut talt at de fulg te de fol ke li ge be ve gel se ne 
frem for å or ga ni se re noe oven fra.

Tendøe Kjeld sen kom men te rer:
– Alt voks te opp ne den fra. Spen nen de å 

se på det te fra så man ge vink ler som bo ken 
tar for seg: Hva har gitt ut tryk ke ne ener gi 
og driv kraft?

Al le re de to da ger et ter ter ro ren, var kon
ge hus og re gje ring til ste de un der guds tje
nes ten i Dom kir ken. Det te før te til at dom
kir ken ble sen tral for mar ke rin ge ne. Kir ker 
over hele lan det åp net dø re ne. Noen me ner 
at kir kens do mi nans før te til at mind re tros
sam funn føl te seg i skyg gen, og folk med et 
ne ga tivt for hold til kir ken mang let et sted å 
gå. 

– De fles te syn tes li ke vel at det var po si
tivt at kir ken en ga sjer te seg. Det var jo et 
åpent, lav ters kel til bud hvor man kun ne 
ten ne lys, leg ge ned blomst el ler snak ke 
med noen, sier Bot var. Tendøe Kjeld sen på
pe ker:

– Vi har ikke and re lands dek ken de or ga
ni sa sjo ner som på sam me måte kan åpne 
dø re ne. Kir ken har en gra vi ta sjon på folk. 
Der job ber man ge fag per so ner som er trent 
på å møte folk i sorg og kri se, pluss at de har 

to som tol keR den 
of fent li ge soR gen

nYe RitUAleR: Rosetog, fakler, lys, 
blomster, sanger, taler og stillhet ble uttrykk 
i et språk etter 22. juli. Dette bildet er fra 
fakkeltoget i Ski. 

RitUAleR og Religion: Bjarne Tendøe 
Kjeldsen fra Siggerud og Pål Ketil Botvar fra 
Oppegård er blant forfatterne bak boken «Den 
offentlige sorgen», etter 22. juli.

Situasjonen kom 
bardust. Folket re-
agerte spontant. 

Dette sier oss mye 
om hvordan det 

norske samfunnet 
fungerer 

pål ketil botvar
Forsker hos kiFo

!

 ◗ 1 million mennesker gikk i 
folketog i dagene etter 22. 
juli. 800.000 deltok i andre 
kollektive markeringer. 
Medregnet dem som fulgte 
TV-sendinger, deltok 3 
millioner i sørgehandlinger. 
 ◗ Ritualiseringene etter 22. juli 
viser hvordan ritualer både 
kan videreføre etablerte 
tradisjoner og skape nye: 
Etter Kong Olavs død ble 
det etablert et språk ved 
å tenne lys og å legge ned 
blomster. Rosene ble mye 
mer fremtredende etter 22. 
juli, både som et symbol for 
Ap og for sorg. Sørgemarsjer 
har vi sett etter katastrofer 
i utlandet, men rosetogene 
var noe nytt. Forskerne ser 
rosetogene både som et 
uttrykk for sorg og en måte å 
ta byen og det offentlige rom 
tilbake på. 
 ◗ En forskjell fra tidligere 
markeringer var sosiale 
mediers betydning. De ble 
viktige for å mobilisere folk, 
men bidro også til en helt ny 
ritualisering ved å legge ned 
en blomst på nettet. 
 ◗ En annen gruppe enn de 
som pleier å marsjere i 
gatene mobiliserte: Ungdom, 
kvinner, storbyboere og folk 
med lav inntekt dominerte.
 ◗ Deltagelsen hadde også 
en politisk dimensjon: I 
rosetogene var det flest 
av dem som er positive 
til innvandring og er 
fellesskapsorienterte. 
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Pål Ketil Botvar fra Oppegård er statsviter 
og forsker ved KIFO. Han er en av tre redak
tører for boken. Bjarne T. Kjeldsen fra Sig
gerud jobber i KA kirkelig arbeidsgiver og 
interesseorganisasjon, med gravplasser 
som sitt fagområde. I boken omtaler han 
hvordan gravferdene til de 77 terrorofrene 
satte det lokale gravferdvesenet på prøve. 
Gravferden til Bano Abobakar Rashid på 
Nesodden synliggjør utfordringene. Som 
en voksende gruppe innbyggere, hadde 
hun flerkulturell bakgrunn. Bildet av sog
nepresten og imamen, side om side, foran 
gravfølget, symboliserer hvilken fleksibili
tet mangfoldet fordrer. Tendøe Kjeldsen er
farer en grunnleggende holdning hos dem 
som arbeider i kirkene for utstrakt samar
beid mellom administrativt personell, 
gravferdsbyråer og trossamfunn.  Den of
fentlige interessen var også en stressfaktor. 

flerkulturell 
gravferd

fri vil li ge som gjør det mu lig rent prak tisk  å 
åpne opp. 

– Har sam fun net vårt for and ret seg et ter 
22. juli?

Tendøe Kjeld sen sva rer først:
– Hvis du had de spurt meg i de sem ber 

2011, vil le jeg sagt ja. Jeg syn tes å mer ke en 
men ta li tets end ring. Men jeg syns ikke det 
er rik tig å si i dag. Li ke vel: Vi har fått økt re
per to ar og be red skap for å møte den type 
tra ge di er, både of ent lig, men også for å 
iva re ta hver and re som men nes ker. 

Bot var vil gå len ger:
– Ja, sam fun net har end ret seg. In sti tu

sjo ner job ber med an ti ter ror. Uli ke tros og 
livs syns or ga ni sa sjo ner har tet te re sam ar
beid. Fle re unge mel der seg inn i po li tis ke 
or ga ni sa sjo ner. Ikke minst: Hver en kelt har 
tenkt gjen nom grunn leg gen de ver di er som 
sam fun net byg ger på. Er fa rin ge ne sit ter så 
sterkt i man ge at de har fått en ny be visst
het om «hva jeg står for». Ro se to ge ne kan 
be trak tes som en stil le pro test også mot 
svek kel sen av fel les skaps ver di ene i vårt et
ter hvert så in di vi dua lis tis ke sam funn. 

– Har vi lært noe å dra nyt te av frem over?
– 22. juli var en vek ker som med for stør

rel ses glass vis te en del gode ting i sam fun
net. Nye grup per ble mo bi li sert. Ters ke len 
ble lav for å få med fle re for en vik tig sak. Vi 
har fått nye kon stel la sjo ner, ritualiseringer 
og for mer for sam hand ling. Vik tig var også 
kon ge og re gje rings ap pell til ro og ver dig
het. At det var så lite kon flik ter syn li ge i det 
of ent li ge rom rett et ter 22. juli, er kan skje 
noe na bo land kan ta et ter. 

MINNESMERKE: Her ved Nordby kirke er minnesmerket som Nico Widerberg  har lagd, på plass. Mange steder pågår debatten om minnemerkene fortsatt: Hva betyr de, og 
hvilken rolle spiller de for pårørende, lokalsamfunn,  kommende generasjoner, lokalt og nasjonalt? påpeker Pål Ketil Botvar, her sammen med Bjarne Tendøe Kjeldsen.


