
   Høyreekstremisme 
 

Religionens tilbakekomst har vært forkynt med ujevne 

mellomrom i flere tiår, og kommer som et tilbakevendende nota 

bene til en allmenn forståelse av vestlig kultur som sekulær. Men 

måten religionen kommer tilbake på endrer seg. Etter 

årtusenskiftet stod alternativmesser, Märtas engleskole og 

nyåndelighet på dagsorden. Samtidig entret religion av et helt 

annet kaliber offentligheten 11.september 2001, i form av Al 

Quaidas terrorangrep på USA. 22.juli 2011 fikk norsk og 

internasjonal offentlighet høyreekstrem terror på sakskartet, 

sammen med et manifest som propaganderte en kristen 

identitetsretorikk. Det siste tragiske utfallet av denne siste 

utviklingen i vår egen sammenheng er drapet og terrorangrepet 

som ble utført i Bærum 10.august i år. Også her kom kristen 

identitetsretorikk i søkelyset. I tillegg til dette, har vi nasjonalt og 

internasjonalt i løpet av de siste årene fått en høyrepopulistisk 

bølge som forkynner en kristen identitetspolitikk. I Norge er 

kanskje FrP´s Sylvi Listhaugs bruk av korset rundt halsen det 

fremste kjennetegnet på denne bølgen. Samtidig ser vi religion 

gjøre seg gjeldende i offentligheten på lignende måter i Sverige, 

Finnland, Polen, Ungarn, USA og Brasil. 

 

I dette nummeret retter NNK oppmerksomheten på høyreekstrem 

og høyrepopulistisk bruk av kristendom. Hva skjer når «kristne 

verdier» og kristen tradisjon gjøres til argument for 

høyreekstremisme, ja hvordan er det egentlig mulig? Hvordan 

relaterer høyrepopulistisk kristendom seg til Den norske kirke? 

Hvordan bør Den norske kirke relatere seg til den 

høyrepopulistiske bruken av kristendom, og hva gjør prester og 

menigheter på lokalplan når høyreekstrem terror rammer? Disse er 

noen av spørsmålene vi stiller i magasindelen i dette nummeret, 



som åpner med «Ekstreme kaprer religionen» av journalist Morten 

Smedsrud. Her gir Smedsrud en presentasjon av hvordan kristen 

tradisjon tas til inntekt for høyrepopulistiske og ekstreme 

holdninger i dagens Norge og Skandinavia. Deretter trykker vi et 

intervju med ekstremismeforsker Sindre Bangstad, som utforsker 

hvilken funksjon kristendommen har som politisk maktmiddel 

blant høyreekstreme og i høyrepopulismen, og hvordan Den 

norske kirke kan og bør forholde seg til dette. Deretter intervjuer 

vi den som var fungerende prost i Bærum da terroranslaget og 

drapet skjedde 10.august, i en tekst som gir innblikk i hvordan 

kirken på lokalplan forholder seg til terror når det faktisk skjer, og 

hvilke lokale nettverk og strukturer som kan aktiveres og lette 

krisearbeidet. Disse strukturene handler ikke minst om et 

forarbeid med muslimsk-kristen dialog og #tryggibønn, som 

behandles i magasindelens siste tekst, skrevet av Hanna Barth 

Hake. 
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