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Tradisjoner og fagdebatt
Det hører til sjeldenhetene at skolefag blir foreslått nedlagt på kronikkplass i 
Aftenposten slik tilfellet var med RLE-faget og religion og etikk-faget 8. januar i år. Es-
pen Andersen tok her til orde for å flytte religionsdelen til historiefaget og etikkdelen 
til samfunnsfagene. Samtidig lå det i forslaget en tro på en rasjonaliseringsgevist som 
Andersen, førsteamanuensis ved BI, ville bruke til andre oppgaver i skolen. Han mer 
enn antydet at fenomenet religion ikke tilbyr livstolkninger som tåler et kritisk for-
skerblikk. Derav også en dobbeltbunn i kronikkens tittel: “Religion bør bli historie.”

I debatten som fulgte, meldte både teologer og religionsvitere seg på. Enda flere kunne 
ha korrigert kronikkforfatterens nokså mangelfulle forståelse av de fagene han foreslo 
å legge ned. RLE og religion og etikk har i dag en akademisk forankring i både teologi, 
religionshistorie, idéhistorie og filosofi. I akademia er forholdet mellom fagene preget 
av et visst samarbeid, men også av spenninger og uenighet. Skolefagene samler disse 
spenningene i seg. Ikke minst derfor er det så krevende og givende å undervise i dem. 

Den nevnte kronikken kan positivt forstås som en invitasjon til faglegitimering. Dette 
er noe redaksjonen i Religion og livssyn oppfordrer til i våre spalter. God faglegitimer-
ing inneholder ikke bare et forsvar for det konkrete faget, men er også preget av en 
åpenhet for fagutvikling og fagkritikk. I dette nummeret er Bengt-Ove Andreassens 
kritikk av Ninian Smarts dimensjonstenkning og Knut A. Jacobsens replikk til det 
samme eksempler på det.

En annen ambisjon for den sittende redaksjonen er å synliggjøre både rikdommen og 
spenningene i skolefagene. Når vi i dette nummeret setter tradisjoner på dagsorden, 
er det med artikler skrevet av blant andre teologer, religionshistorikere og filosofer. 
Tradisjonsbegrepet gir assosiasjoner om dype røtter og lang historie. Samtidig finner 
man i fenomenet tradisjon et allmennmenneskelig behov og et tankemessig vilkår det 
ikke er så lett å unnslippe, heller ikke for nyskapere. Litteraturprofessor Per Thomas 
Andersen berørte dette da han i 2008 forsøkte å sette modernismen på begrep, dette 
er som kjent en retning innen kunst og litteratur som per definisjon innebærer et 
brudd med tradisjonen:

“Det som er moderne, er det nyeste, det som ligger i front av utviklingen, 
det som er avantgarde, det vil si det som ennå ikke er innhentet av tradis-
jonen og historien. Hva det som var modernistisk, blir når det går over til 
å bli historie og fortid, er ikke bare et terminologisk spørsmål, men også 
et fenomenologisk problem, ettersom det i mange modernistiske retninger 
inngikk et historisk anliggende, nemlig å bryte med den etablerte tradisjon.” 
(Modernisme, 2008, s. 10).

De fleste religioner og ikke-religiøse livssyn har en gang representert noe nytt som, når 
det nye har fått gjennomslag, blir til en tradisjon. I dette nummeret skriver Knut Vikør 

om tradisjonsforståelsen innenfor islamismen. Inge Lønning skriver om tradisjon i lu-
thersk kontekst, Maria J. Sammut om tradisjonsbegrepet i den katolske kirke. Hanna 
Havnevik skriver om tibetanske klostertradisjoner, Anders Aschim reflekterer over ar-
beidet med den nye bibeloversettelsen som et tradisjonsarbeid. Siv Ellen Kraft behan-
dler tradisjonsbegrepet i en nyreligiøs sammenheng, Kaja Melsom tar et oppgjør med 
tradisjonsretorikken i norsk offentlighet, Kristin Bjørlykke skriver om restaureringen 
av Nidarosdomen som tradisjonsarbeid, Øystein Brekke ser på religion som diskursiv 
størrelse – og følger dermed fenomenet ut av de religiøse institusjonenes rom.

Høsten 2011 ble det, i forbindelse med et høringsbrev forfattet av Helse- og omsorgs-
departementet, livssynsdebatt om omskjæring av gutter i Norge etter at blant andre 
Human-Etisk Forbund foreslo en lavalder for dette inngrepet som har bred tilslutning 
i flere religioner. Vi trykker her forbundets uttalelse og en artikkel av Lillian Hjorth 
som sitter i forbundets hovedstyre, sammen med utdrag fra høringsuttalelsene til Det 
Mosaiske Trossamfund, Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd for Den norske 
kirke. 

Midtsidene er viet et opplegg om religions- og livssynsmangfoldet som utfordring, 
signert Kjell Arne Kallevik. I Fra forskningsfronten presenterer Marie von der Lippe 
sitt arbeid om hvordan ungdom snakker om religion. I Et Europa i endring rapporterer 
Peter Schreiner om status for religionsfaget i Tyskland. Srishankar Subramaniam og 
Knut A. Jacobsen skriver om hinduismen i Hva står dere for? I Arkivet henter vi opp en 
artikkel av Nora S. Eggen om pilegrimsreisen til Mekka. Tormod Engelsviken berører 
I dødvinkelen diskusjonen om polygami i afrikansk kristendom. Reisebrevet er fra Sri 
Lanka der Eva M. Lindhardt reflekterer over erfaringer av å være den generaliserbare 
Andre. Og også denne gangen har vi samlet bokanmeldelsene på de siste sidene.

Foreningsnytt melder om at Religionslærerforeningen avholder sitt Landsmøte 21. 
april i Oslo. Flere detaljer på baksiden av dette nummeret og på Religionslærer-
foreningens nettsted: www.religion.no.

oak
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tradisjoner

Tradisjonsbegrepet     
i Den katolske kirke
Maria J. Sammut

Tradisjoner skaper identitet
Å være en del av et menneskelig fellesskap er noe av det mest grunnleggende 
menneskelige man kan tenke seg. Dette fellesskapet må derimot ikke forstås primært 
i sin snevreste forstand som en gruppe mennesker man kjenner og har bånd til både 
genetisk og i form av delte interesser. Man må snarere se på det med et videre blikk. Da 
ser man at selv einstøingen er del av et vidt menneskelig fellesskap bestående av delt 
kultur, språk, historie, uskrevne regler og skikker, måter å tenke på osv. Mennesker har 
sitt språk og sin identitet fra disse fellesskapene, og man kan ikke uttrykke seg foruten 
dem. Disse fellesskapene og dette delte arvegodset kan man kalle tradisjon.

Menneskene lever dermed ofte i flere parallelle tradisjoner; et lands, en families, en 
bys eller bydels, en skoles, en vennegjengs, en sportsklubbs, et kirkesamfunns osv. 
Noen av tradisjonene er likevel mer artikulerte enn andre, og det gjelder særlig der 
det er snakk om ideologier, meninger eller tro. I enkelte sammenhenger reflekteres det 
ikke over at man hele tiden lever, utgjør, skaper og fører videre en tradisjon, mens i 
andre sammenhenger er det mye refleksjon rundt dette, og de artikulerte tradisjonene 
er viktige for selvforståelsen. Det siste kjennetegner Den katolske kirke.

Tradisjonen og tradisjonene
Ikke bare er Den katolske kirke et kirkesamfunn som har flere tradisjoner både sentralt 
og lokalt, men det er en kirke som også har en helt spesifikk utviklet lære om hva 
tradisjon er i seg selv. Den katolske kirke har dermed mange tradisjoner (i flertall) 
forstått som skikker og måter å gjøre ting på, men den snakker også i store ord om 
hva tradisjon (i entall) er og gjør i det kirkelige fellesskap. Eksempler på tradisjoner (i 
flertall) er prosesjoner, liturgier, bønner, musikk og pilegrimssteder. Når det gjelder 
tradisjon i entall, er det derimot snakk om den ene store tradisjonen kirken utgjør, og 
dette innebærer dens opphav (historien om Jesus), dens identitet og dens overlevering 
av seg selv gjennom hele historien. Tradisjon (i entall) er derfor et ladet og viktig 
teologisk begrep. 

I denne artikkelen vil jeg kort presentere hva aktuell katolsk teologi forstår når den 
snakker om tradisjon som teologisk begrep. Det er innledningsvis svært viktig å 
understreke at jeg her ikke tenker å ta for meg alle de mange tradisjonene slik de er 
uttrykt i feiringer, prosesjoner, bønner osv. Det er snarere snakk om tradisjonen i entall 
som jeg nevnte over. Det er denne tradisjonen som er gjenstand for kirkens teologi. 

Bokreligion vs. åpenbaringsreligion
Det er allment kjent at de tre store religionene jødedom, kristendom og islam kalles 
bokreligioner på grunn av den viktige rolle hellige skrifter har for utøverne av disse 
religionene. Så riktig det enn er at hellige skrifter er viktige i alle disse tre religionene, 
vil jeg likevel hevde at begrepet om historisk åpenbaring er enda viktigere. Alle de 
tre religionene er grunnlagt på troen om en eller flere himmelske åpenbaringer 
til menneskene, og skriftene følger etter dette. I kristendommens tilfelle er denne 
rekkefølgen – åpenbaring først, deretter skrift – til og med nedfelt i de hellige 
skrifter selv. Et eksempel på dette er de siste linjene i Johannesevangeliet: «Det er 
denne disippelen som vitner om alt dette og som har skrevet dette, og vi vet at hans 
vitneutsagn er sant. Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver 
enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.» 
( Joh 21, 24-25). 

Det hele begynte med apostlenes erfaring av livet med Jesus, en erfaring som de etter 
hvert kom til å erkjenne som livet med den jødenes Messias som var lovet. Denne 
erfaringen er det teologien forstår som åpenbaring. Opprinnelig har apostlene trodd 
at de tilhørte den siste generasjonen av mennesker på jorden, og at Jesus snart etter sin 
død og oppstandelse skulle komme tilbake for andre og siste gang. Men da det drøyde, 
og da den ene etter den andre av øyenvitnene til Jesu liv, virke, død og oppstandelse 
gikk hen og døde, fant de det nødvendig å skrive ned øyenvitneberetningene for at 
kommende generasjoner også skulle ha del i dem. De store kristne kirkene enes alle 
om at åpenbaringen i historien ble avsluttet ved den siste apostels død, men flere av de 
nytestamentlige tekstene er ikke skrevet før flere tiår etter dette. 

Overlevering av en grunnleggende erfaring
Forut for nedskrivningen av minnene om livet med Jesus – og også parallelt med 
den – fant det derimot sted en overlevering som ikke var av skriftlig karakter. Dette 
var en overlevering av hele erfaringen av livet med Jesus – muntlig, men også på et 
mer uartikulert plan. Denne overleveringen omfattet måter å be på, spisevaner, 
moralske spilleregler og koder, måter å tenke på, følelser og åndelige erfaringer osv. 
Apostlenes opprinnelige erfaring med mennesket Jesus omfattet mer enn ord, bud 
og intellektuell kunnskap. Det samme gjorde deres overlevering av denne erfaringen.  
Det var altså mye mer enn bare skrevne eller uskrevne ord som var viktig for disiplene 
å videreformidle. 

Dette er utgangspunktet for hva Den katolske kirke i dag regner som tradisjon 
i teologisk forstand. Det er altså apostlenes grunnleggende erfaring av Guds 
åpenbaring i Jesus fra Nasaret, samt hva denne erfaringen gjorde med deres liv, som 
er tradisjonens kjerne. Tradisjonen handler derfor dypest sett om overleveringen 
av hele denne erfaringen gjennom tidene til stadig nye generasjoner. Slik omfavner 
tradisjonen også overleveringen av det skriftlige materialet, men det er ikke begrenset 
til det, da det handler om en inklusiv overlevering av en religiøs erfaring. Det er dette 
som ligger i begrepet om kirkens overlevering av seg selv. 
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Tradisjoner og skikker i historien
Gjennom tidene har derimot et vell av ulike tradisjoner – forstått i flertall som 
liturgiske og folkelige skikker – også oppstått og fått fotfeste. Disse tradisjonene er 
gjerne bundet til bestemte personer, steder, hendelser og/eller trosoppfatninger. 
Ofte er det slik at disse tradisjonene nettopp er viktige i det folkelige uttrykk for 
tro, da de er svært identitetsskapende, konkrete og lette å forholde seg til. De kan 
også være effektive for å skape og styrke religiøs erfaring og religiøst fellesskap. Det 
kan være snakk om prosesjoner i forbindelse med festdager, ulike bønneformer 
(rosenkransbønn, sakramentsandakter osv.), musikalske uttrykk (gregoriansk sang, 
moderne karismatisk lovsang osv.) eller fromhetsuttrykk som er knyttet til hellige 
personer og steder. Slike tradisjoner er som sagt ofte viktige for mennesker i deres 
trosliv, og de anerkjennes av Den katolske kirke som nettopp det. Likevel er ingen 
av disse tradisjonene «ufeilbarlige» i seg selv på en slik måte at de ikke kan endres, 
revideres eller til og med oppgis helt. Kirken sier snarere at slike tradisjoner kun har 
sin rolle og legitime plass dersom de bidrar til å opprettholde, videreformidle og 
styrke den ene universelle kirkelige tradisjon, nemlig apostlenes egen erfaring av livet 
med Jesus. Dersom de ikke gjør dette, anses de ikke som autentiske uttrykk for katolsk 
tro, og de er dermed heller ikke del av den egentlige katolske tradisjon.

Fremover mot reformasjonstiden hadde en rekke slike tradisjoner vokst frem, 
og enkelte steder kunne man kanskje si at de bidro til å tilsløre kirkens egentlige 
tradisjon, heller enn å bygge opp under og styrke den. Av flere ble disse tradisjonene 
også forstått som uttrykk for det kirken faktisk snakket om når den nevnte tradisjon 
i teologisk forstand. Man reduserte dermed det viktige teologiske begrepet tradisjon 
til å gjelde enkelte skikker og trosuttrykk, og slik mistet man oldkirkens og de første 
kristne århundrenes tanke om tradisjon som kirkens totale overlevering (paradosis på 
gresk) av seg selv. Tradisjonene og Bibelen ble – for første gang i historien – satt opp 
mot hverandre, og enkelte hevdet at tradisjonen ga oss kunnskap om Gud og om Jesus 
som man ikke kunne finne i Bibelen. Man snakket derfor om at skrift og tradisjon 
var to ulike kilder til åpenbaring, og at man ikke kunne kjenne sannheten uten å 
kjenne til begge kildene. Dette var en del av kjernen i kirkesplittelsen på 1500-tallet, 
da reformatorene på den ene side ønsket å understreke Bibelens unike rolle som 
formidler av Guds åpenbaring i historien, og på den annen side ønsket å relativisere 
kirkens rolle som fortolker og enehersker i spørsmålet om guddommelig sannhet. 

Tridentinerkonsilet ble sammenkalt for å formulere hva Den katolske kirke tenkte om 
bl.a. disse spørsmålene, og når det gjaldt spørsmålet om tradisjon ønsket konsilet på 
den ene side å benekte synet om to kilder, og på den andre side ønsket det å slå fast 
kirkens syn på at tradisjon er viktig. Derfor hevdes det i dekretet om åpenbaringen at 
både skrift og tradisjon er nødvendige for å kjenne sannheten om Guds åpenbaring 
(Dekretet om de hellige skrifter). Konsilet setter derimot ikke begrepene opp mot 
hverandre, og det snakker ikke om at de er to ulike kilder.

Oppgjør med tokilde-teorien
Det er likevel ikke før i 1965 at kirken virkelig tar et oppgjør med den såkalte tokilde-
teorien og uttrykker klart og tydelig at tradisjon ikke handler om en ekstra kilde til 
kunnskap om Gud som går parallelt med det som sies i Bibelen. I Den dogmatiske 
konstitusjon «Dei verbum» fra Det annet vatikankonsil, fastslås det: «Den hellige 
Tradisjon og den hellige Skrift er altså nært forbundet og forenet. For begge, idet de 
springer frem av samme guddommelige kilde, smelter på et vis sammen og arbeider 
mot det samme mål.» (Dei verbum 9), og: «Den hellige Tradisjon og den hellige Skrift 
utgjør en felles hellig skatt, nemlig Guds ord, betrodd til Kirken.» (Dei verbum 10).

Slik slås det altså fast at skriften – Bibelen – og tradisjonen ikke er to ulike kilder, men 
snarere at de begge strømmer ut fra den ene og samme kilde, nemlig Guds åpenbaring 
av seg selv i historien. Dermed er vi tilbake ved apostlenes opprinnelige erfaring av 
livet med Jesus. Skriften og tradisjonen vitner begge på forskjellige måter om denne 
åpenbaringen, og det er sammen at de gir det fullstendige vitnesbyrdet om Jesus. 
Tradisjonen tilfører ikke noen ekstra-kunnskap som ikke er å finne i Bibelen, men den 
formidler den samme kunnskapen på en annen måte. 

Tradisjon: Menneskets måte å leve og lære på
Den tradisjonsforståelsen som her er beskrevet, kan sammenlignes med hvordan 
læring ellers foregår. For å lykkes i formidlingen av kunnskap, holdninger, måter 
å forholde seg til verden på osv., så må det mer til enn bare ord, skrevne eller talte. 
Det handler om eksempler, om forbilder, om å erfare det å leve i et samfunn der slik 
kunnskap, slike holdninger og slike måter å forholde seg til verden på er levende. Når 
det gjelder overlevering av religion, så handler det om å se andre be, å erfare livet 
med noen som er en del av den religiøse tradisjonen. Dette inkluderer derfor hele 
mennesket. 

Når Den katolske kirke snakker om tradisjon som teologisk begrep, er det derfor snakk 
om en dynamisk størrelse, og ikke en statisk form for videreføring av visse skikker 
gjennom historien. Det handler om en måte å overlevere identitet og tro på som er 
førmoderne, eller riktigere, ur-menneskelig.
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Tradisjonen og tradisjonene.
Tradisjonsbegrepet i luthersk 
kristendomsforståelse
Inge Lønning

1. SKRIFTEN ALENE ELLER SKRIFT OG TRADISJON
I populærfremstillinger av reformasjonstidens teologiske kontroverser tegnes det ofte 
et bilde av en etablert kirkelære som sidestilte Skriften og kirkens (muntlige) overlever-
ing som kilder til kunnskap om den kristne åpenbaring på den ene side og opprøreren 
Martin Luther som forkastet tradisjonen og insisterte på Skriften som eneste kilde til 
kunnskap (sola scriptura) på den annen. Bildet representerer en overfor-enkling av et 
saksforhold som er komplisert både i historisk og i filosofisk/teologisk henseende.

Det historiske først. Da den ukjente augustinermunk og teologiprofessor fra et nytt 
og ukjent tysk provinsuniversitet – Wittenberg befant seg den gang omtrent så langt 
ute i randsonen av det tysk-romerske keiserrike som det var mulig å komme – trådte 
frem på den akademiske arena med sin kritikk av den kirkelige avlatspraksis, fantes 
det ikke noen definert kirkelære om forholdet mellom skrift og tradisjon. Den kom 
først med Tridentinerkonsilet, som startet i 1546, det samme året som Luther døde. 
Konsilsdekretet som sidestiller skrift og tradisjon, er Romas offisielle svar på Luthers 
kirkekritikk. Formelen sola scriptura er ikke oppfunnet av Luther, og når han bruker 
den, er det ikke som et alternativ til formelen skrift og tradisjon.

Brodden i de lutherske alene-formlene (sola scriptura, sola gratia, sola fide, - NB: 
den riktige norske oversettelse er ”VED Skriften alene”, ”VED nåden alene”, ”VED  
troen alene”) retter seg ikke mot den kirkelige overlevering, men mot de kirkelige 
læremyndigheters krav på å forvalte sannheten og ha enerett på den riktige utlegning 
av Skriften. Når Luther anklager paven for å opptre som arbiter scripturae ( herre/
dommer over Skriften), er det ikke fordi paven gjør krav på å representere en ubrutt 
tradisjon tilbake til apostelen Peter, men fordi han gjør krav på å forvalte selve apos-
telautoriteten og derfor kan utlegge Skriften med bindende virkning for alle kristne.

I Den augsburgske konfesjon fra 1530, det teologisk mest representative uttrykk for 
den lutherske reformasjon, finnes det ingen artikkel om Den hellige skrift. Det finnes 
derimot henvisninger til kirkefedrene side om side med skrifthenvisninger. Moderne 
fortolkere har gjerne forsøkt å (bort)forklare dette ved å vise til at Philip Melanchthon, 
som forfattet dokumentet på vegne av de evangeliske fyrstene og byrådene på riksdag-
en, var en saktmodig sjel og anstrengte seg til det ytterste for å dempe de teologiske 

Maria J. Sammut, (f. 1975)
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tradisjon i katolsk teologi.
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konfliktene med Roma. At Melanchthon var en større mester i kirkelig diplomati enn 
Luther, er ubestridelig. Men Luther, som ikke kunne møte i Augsburg siden han etter 
riksdagen i Worms i 1521  var satt utenfor imperiets rettsorden, hadde ingen proble-
mer med å anerkjenne det utkastet han fikk tilsendt, riktignok med den tilføyelse at 
han for egen del aldri ville ha klart å gå så stille i dørene. I sak er det i virkeligheten 
ikke noe påfallende ved Melanchthons måte å argumentere på; sitater fra kirkefedrene 
finner man minst like ofte i Luthers skrifter som i Confessio Augustana.

Lærekonflikten dreier seg ikke om synet på forholdet mellom skrift og tradisjon, men 
om forståelsen av kirkemakten. Den siste og uten sammenligning mest omfangsrike 
og teologisk spenstige av de 28 artiklene i Confessio Augustana har overskriften De 
potestate ecclesiastica (Om den kirkelige makt/myndighet). Artikkelen slår fast at det 
er en vesensforskjell mellom verdslig og åndelig maktutøvelse. Den første skjer ved 
hjelp av sverdet, dvs. med fysiske tvangstiltak, den andre har intet annet maktmiddel 
til rådighet enn ordet, dvs. forkynnelsen av evangeliet.

Hva så med kirken som organisert fellesskap? Kirken består av mennesker, og men-
nesker lever sitt liv i tid og rom og har behov for felles spilleregler, sedvaner, skikk og 
bruk. Til dette sier CA 28: ja, selvsagt – men det behøver ikke å være de samme skik-
ker over alt og til alle tider.  I Det nye testamente leser man at det første konsil i kirkens 
historie, apostelmøtet i Jerusalem (beskrevet i Ap. Gj. kap. 15) gav de hedningekristne 
påbud om å avstå fra å spise blodmat, og det i den sterkest tenkelige autoritative form: 
”Den hellige ånd og vi har besluttet…”. Hvordan kan det da ha seg at ingen kristne 
bryr seg om påbudet lengre? Jo, sier Melanchthon med en interessant vending, det 
er ikke påbud og forordninger som er det grunnleggende, men evangeliets blivende 
eller evigvarende vilje, slik den kommer til uttrykk i påbudet. Forbudet mot blodmat 
var nødvendig i urkirken, for å verne de jødekristnes samvittighet mot overtramp fra 
det hedningekristne flertallets side. Da det hensynet forbudet var ment å ivareta, et-
ter hvert falt bort som uaktuelt, falt også forbudet bort som uaktuelt. Det som blir 
stående, er formaningen om å ta hensyn til medkristnes samvittighet.

Det andre eksemplet CA 28 trekker frem, er minst like interessant.  Det gamle testa-
mente påbyr å helligholde sabbaten, og påbudet er ikke trukket tilbake i NT. Hvordan 
henger det da sammen at kirken feirer søndagen, den første dag i uken, som sin hellig-
dag? Har kirken i kraft av sin myndighet erstattet sabbatsbudet med et søndagsbud?  
Nei, sier Melanchthon, da den første kristengenerasjon begynte å feire gudstjeneste 
på Kristi oppstandelsedag, var det fordi apostlene på den måten ville sette et ufor-
glemmelig eksempel på hva kristen frihet er.

Som historisk påstand er dette mildt sagt dristig, men i sak har Melanchthon rett. Lest som 
helhet og i lys av det evangeliene beretter om Jesu forhold til sabbatsbudet, er det Skriften 
selv som opphever påbudet, men ikke for å erstatte det med et nytt. Den første dag i uken 
er verken mer eller mindre hellig enn den syvende eller en hvilken som helst annen ukedag. 
For det er ikke tider eller steder som er hellige, men Guds ord som kan hellige enhver tid og 
ethvert sted hvor mennesker samles for å lytte og tilbe.

2. DET  NØDVENDIGE  OG  DET  IKKE-NØDVENDIGE  I  KIRKENS  LIV
Holdningen til det som i CA 28 kalles traditiones humanae (de menneskelige over-
leveringer) er prinsipielt pragmatisk. Det høres paradoksalt ut, er det kanskje også. 
På den ene side kan kirken aldri overleve uten ordninger og sedvane basert på men-
neskelig overlevering, for i så fall måtte den leve i det tomme rom, hevet over tid og 
sted og sosiale fellesskapsformer.

Men hver for seg hører ingen av skikkene og ordningene med til kirkens vesen (esse), 
bare til dens  velbefinnende (bene esse). Noen må f. eks. fastsette når man skal samles 
til gudstjeneste, men om man i aldri så mange generasjoner har feiret gudstjeneste 
søndag kl. 11, er det ingenting som tilsier at man ikke kan forandre på det dersom 
menighetens tarv kan ivaretas bedre ved å velge et annet tidspunkt. Tilsvarende finnes 
det til enhver tid praktiske forhold som det av hensyn til fellesskapet er nødvendig 
at man blir enige om, men det man blir enige om, er ikke nødvendig i betydningen 
uforanderlig.

På alle steder og til alle tider i kirkens liv er det nødvendig (!) å skjelne mellom det 
som er nødvendig og det som er ikke-nødvendig. Bare på den måten er det mulig å 
unngå at menneskelige overleveringer gis guddommelig status og blir til forordninger 
som er bindende, og som alle må underkaste seg for å bli anerkjent som kirkemedle-
mmer. Når det skjer, vil noe av det mennesker har bestemt, og som etter sitt vesen er 
relativt, bli opphøyet til noe absolutt, med den uunngåelige følge at det eneste som i 
den kristne kirke er absolutt, nemlig Guds betingelsesløse nåde i Jesus Kristus, blir til 
noe relativt og betinget.

Bruken av terminologien nødvendig/ikke-nødvendig har i CA 28 noen teologiske 
forutsetninger som det er viktig å være oppmerksom på. Nødvendig betyr i denne 
sammenheng nødvendig til frelse. Det nødvendige er altså det som gjelder mennes-
kets forhold til Gud (coram deo), til forskjell fra det som gjelder i forhold til verden 
og menneskene (coram hominibus). Den rettferdighet som gjelder i forhold til Gud, 
kan bare komme fra Gud og være hans betingelsesløse gave, det vil si noe mottageren 
ikke har gjort seg fortjent til.

Menneskelig rettferdighet er alltid en relativ størrelse, og den er større eller mindre, 
avhengig av den enkeltes vilje til og innsats for å leve opp til de krav omgivelsene still-
er. Når et menneske mottar Guds rettferdighet gratis, settes det fri til å tjene sine med-
mennesker, ikke ved å oppfylle krav og forordninger, men gjennom den oppfinnsom-
het som følger av nestekjærligheten.

Det er denne innsikt Luther formulerer uforlignelig pregnant når han i innledningen 
til traktaten om den kristne frihet fra 1520 beskriver den kristnes stilling i to teser:  1. 
Et kristent menneske er en fri herre over alle ting og ingen underlagt.  2. Et kristent 
menneske er en tvers igjennom pliktskyldig trell og tjener for alle og enhver. Tilsyn-
elatende slår de to påstandene hverandre i hjel, på alminnelige politiske premisser gjør 
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de også det. Bare i troen på Kristus går de i hop, fordi den kristne i troen likedannes 
med Kristus og dermed får del i den frihet som ikke er frihet til å herske, men frihet 
til å tjene.

3. OM ”MELLOMTINGENE”  (ADIAFORA)
I etter-reformatorisk tid ble det på luthersk hold vanlig å omtale de menneskelige 
overleveringer, kirkens skikk og bruk, som mellomting eller adiafora, dvs. ting som 
i seg selv verken er et ubetinget gode eller et ubetinget onde, men som i bruk kan bli 
både det ene og det annet. Slike overleveringer kan man forholde seg til ut fra en ren 
hensiktsmessighetsbetraktning, og nestekjærligheten tilsier at man bør strekke seg 
langt for å komme til en felles forståelse med dem som tenker annerledes om tingene. 
I slike saker er det  både tillatt og anbefalelsesverdig å inngå kompromisser. Men det 
finnes en grense for kompromissviljen; dersom noen gjør et adiaforon – en av mel-
lomtingene – til del av det absolutte, som alle må bøye seg for, er det enn kristenplikt 
å si nei. I det øyeblikk har mellomtingen opphørt med å være en mellomting og er 
blitt til et bekjennelsesspørsmål, der kirken står og faller med det svaret som blir gitt.

Utgangspunktet for denne måten å tenke fant Luther i Paulusbrevene. Når Paulus sier 
at han som misjonær har lagt vinn på å være en jøde blant jødene og en hedning blant 
hedningene, betyr det at han har tilpasset seg skikk og bruk hos dem han virket blant.. 
Sin medarbeider Timoteus har han anbefalt å la seg omskjære, fordi det kan gjøre 
jøder lettere mottagelige for evangeliet. Men i det øyeblikk utsendinger fra Jerusalem 
kom til misjonsmenigheten i Antiokia og forlangte at de hedningekristne skulle la seg 
omskjære og overholde alle Moselovens bud for å bli frelst, sier den samme Paulus 
kategorisk nei, for når det å oppfylle kravet gjøres til et vilkår for frelsen, undergraver 
det hele Kristustroen og blir et konkurrerende budskap til det evangelium kirken er 
kalt til å forkynne. I Galaterbrevet går apostelen til og med så langt at han sier at om 
det så var en engel fra himmelen som forkynte et annet evangelium, skal han være 
forbannet (Gal 1,8). Å la seg omskjære og følge jødisk skikk og bruk kan altså for en 
hedningekristen være problemfritt så lenge det er klart at det skjer i frihet og for å vise 
imøtekommenhet overfor andre, men det blir fullstendig uakseptabelt i det øyeblikk 
det gjøres til et krav og et vilkår for å få del i frelsen.

I realiteten dreier dette seg om den samme problemstilling som i diskusjonen om 
forholdet mellom det som er nødvendig og det som ikke er nødvendig i kirkens liv. 
Men adiaforabegrepet tjener til å tydeliggjøre det dynamiske perspektiv; det som i en 
gitt situasjon har karakter av å være en mellomting hvor tilpasningsvilje er helt på sin 
plass, kan i en annen situasjon dukke opp som et ubetinget krav som det ikke under 
noen omstendighet er riktig å bøye seg for, -  eller inngå kompromisser i forhold til.

4.  KONTINUITET   OG   DISKONTINUITET   I   KIRKEHISTORIEN
Sammenlignet med Zwingli og Calvin og deres etterfølgere oppviser Luther en markant 
konservativ profil i alle spørsmål som har med kirkens tradisjon å gjøre. Der de to første har 
klare og kategoriske oppfatninger om hvordan kirken skal organiseres og styres, hvordan 

gudstjenesteritualet skal se ut, og hvordan kirkerommet skal ommøbleres for å gi uttrykk for 
den rette kristendomsforståelse, er Luther langt mer tilbakeholden når det gjelder å bryte 
med tradisjonen og innføre nye ordninger. Hans holdning er at man skal avstå fra å innføre 
nye ordninger så sant det ikke er tvingende nødvendig. Det samsvarer godt med en leveregel 
overlevert fra oldkirken: hvis du er i tvil, så velg den løsningen som er i pakt med tradisjonen 
(in dubiis pro traditione). Det henger sammen med at Luther aldri oppfattet seg selv som 
kirke-gründer. Til sin død fastholdt han at han aldri hadde brutt med den katolske kirke, 
aldri meldt seg ut og enda mindre hatt noen plan om å begynne for seg selv. Utenfor havnet 
han ikke av egen fri vilje, men fordi han ble satt utenfor, først av de kirkelige sentralmyn-
digheter, deretter av de verdslige.

I forhold til brudd med den kirkelige tradisjon kommer Luthers konservative hold-
ning første gang klart og skarpt til uttrykk under det ufrivillige oppholdet på Wartburg 
i 1521-22. Da det kom meldinger fra Wittenberg om at hans professorkollega Karl-
stadt var i ferd med å sette byen på ende ved å avskaffe den latinske messeordningen, 
forandre sakramentforvaltningen og tømme kirkene for bilder, ble han så forarget at 
han straks bestemte seg for å trosse kurfyrstens forbud mot å vise seg i Wittenberg. 
Vel hjemme i fastetiden i 1522 prekte han i Stadtkirche hver kveld i en uke og fikk 
stagget gemyttene. Det finnes ingen grunn til å rense kirkerommene for utsmykning, 
for billedforbudet gjaldt bare i den gamle pakts tid, og arkitektur og kunst kan meget 
vel tjene forkynnelsen av evangeliet. Gudstjeneste på folkespråket kan være vel og bra, 
men det skal ikke innføres med tvang og over hals og hode.

Først må man ta seg tid til å forklare kirkefolket hvilke endringer som er nødvendige, 
hvorfor de er nødvendige, og hva de går ut på. Bare på den måten kan man vise at det i 
kirken er ordets og ikke sverdets makt som skal råde.  Samtidig er Luther, uten å bryte 
med tradisjonen, en av de store fornyere av gudstjenestelivet, først gjennom bibelo-
versettelsene, som langt på vei skapte det tyske skriftspråk, dernest gjennom salmene, 
som for første gang gjorde menigheten til en aktiv deltager i gudstjenestefeiringen, 
og sist, men ikke minst, gjennom sin folkelige, djerve og direkte prekenform. Men 
fornyelsen var aldri ment som brudd med tradisjonen, hensikten var hele tiden at den 
skulle skje med og ikke imot kirkens tradisjon. 

Derfor er det ingen tilfeldighet at de fleste lutherske kirker har en gudstjenesteordning 
hvor strukturen fra den gamle latinske messe er lett å gjenkjenne, at messeklær og 
kirkerom ligner på det man møter i katolske kirker, og at man fortsatt har ulike utgaver 
av episkopal kirkeordning.  Det siste riktignok med en avgjørende reservasjon: Bis-
koper er bruksgjenstander, ikke et vesenskjennetegn ved kirken.

Inge Lønning (f. 1938)
Prof. em. ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 
universitetets rektor 1985-1992, stortingsrepresentant 1997-2007, 
lagtingspresident 2005-2009.
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Klostertradisjon i tibetansk 
buddhisme
Hanna Havnevik

Buddhismen har en av verdens eldste klostertradisjoner, og i fravær av en samlende religiøs 
leder binder klostervesenet og klosterreglene (Vinaya) de fleste buddhistiske tradisjoner 
sammen over landegrensene.  Buddhismen ble først innført i Tibet i det 7. århundre e.Kr., 
og det første kloster Samye ble etablert i ca 779.  Etter at buddhismen ble konsolidert under 
den andre innføringen til Tibet i det 11. århundre, har klostrene fram til midten av det 20. 
århundre vært en sentral religiøse, sosial, økonomisk og politisk kraft.  Særlig fikk de store 
klosteruniversitetene Drepung, Sera og Ganden, som til sammen hadde ca. 20.000 munker, 
en enorm betydning. Den tibetanske buddhismen har i dag fire store skoler:  Gelugpa, 
Kagyupa, Sakyapa og Nyingmapa. Utover dette finnes Bon-religionen, som har mange 
likhetstrekk med de buddhistiske skolene. 

I tillegg til et stort antall regionale og lokale klostre har hver av de buddhistiske skolene 
sine egne ledende institusjoner – som før 1959 kunne ha betydelig innflytelse. Flere 
av de store klostrene fungerte, i likhet med Drepung, Sera og Ganden, også som 
utdanningsinstitusjoner på høyeste nivå. Selv om et stort antall menn var munker i 
Tibet – det blir anslått at i 1951 fantes omtrent 115.000 munker i Tibet, ca.10 til 15 
% av den mannlige befolkning (Goldstein 1998: 15) – var det likevel kun et lite antall 
som studerte til geshe-graden, som kan sammenlignes med en doktorgrad i buddhistisk 
filosofi og logikk. I tillegg til å ta del i de regelmessige klosterritualene og seremoniene 
hadde flertallet av munkene ulike oppgaver i klostrenes administrasjon, økonomiske 
forvaltning, vedlikehold av bygninger og i ivaretakelsen av religiøs kunst og rituelle 
objekter.  Små landsbyklostre rekrutterte munker og nonner lokalt, og her var gjerne 
hovedbeskjeftigelsen utførelsen av ritualer, resitasjon av bønner og meditasjon.   

I hele det tibetansk-buddhistiske kulturområdet, bortsett fra i mongolske samfunn, 
fantes også klostre for kvinner, men disse var få i antall, de rangerte aldri som viktige 
nasjonale utdanningsinstitusjoner,  og selv om det fantes unntak, var de fleste 
relativt fattige og hadde liten regional og lokal prestisje (Havnevik 1989).  Shugseb 
nonnekloster er et de mest berømte i Tibet, etablert av nonnen og yoginien Ani 
Lochen (1865-1951). Her viet ca. tre hundre nonner seg til meditasjon under den 
kvinnelige lamaens ledelse, og flere fremtredende adelsfamilier i Lhasa betraktet 
henne som sin åndelige lærer (Havnevik 1999, 2005).  I tillegg til munker og nonner 
finnes ulike kategorier religiøse spesialister i Tibet – noen av dem er omvandrende 
asketer, andre bofaste husholdere. De fleste typer religiøse mestre, men i mindre grad 
kvinner, utfører ritualer og leser bønner i lekfolks hjem. I denne korte artikkelen er det 
derimot klosterbuddhismen som vil beskrives nærmere.  

Zhalu-klosterets betydning som tradisjonsformidler
Zhalu-klosteret, etablert i det 11. århundre e.Kr., gir god innsikt i ett tibetansk munkeklosters 
rolle som tradisjonsformidler i Tibet. Informasjon om dette klosterets historie er hentet fra 
Puchung Tserings PhD-avhandling, forsvart ved Universitetet i Oslo i januar 2012. Basert på 
en nærlesning av biografiene til abbedene i klosteret gir avhandlingen detaljert redegjørelse 
for det indre liv bak klosterets murer, så vel som den politiske og økonomiske konteksten 
klosteret inngikk i. Det var særlig fra det 13. århundre at Zhalu fikk en fremtredende plass 
i religiøst og politisk liv i Tibet, mye på grunn av støtte fra Sakya-fyrstedømmet. Lederne i  
Sakya skulle også bli Tibets herskere, takket være sin nære forbindelse med det mongolske 
Yuan-dynastiet (1206/1271-1368).  

Buton Rinpoche (1290-1346)
Før buddhismen forsvant fra det indiske subkontinent i det 12. århundre, var de fleste 
tekstene allerede oversatt til kinesisk og tibetansk og således bevart for ettertiden. 
Berømte lotsawas hadde siden innføringen av buddhismen til Tibet oversatt tekstene, og 
standardiserte retningslinjer for autoritative oversettelser ble nedfelt i Mahavyutpatti, 
en sanskrit-tibetansk ordbok ferdigstilt i det 8. århundre. Etter seks hundre år med 
oversettelser skulle en av Tibets mest berømte religiøse mestre, Buton Rinpoche, 
som var abbed i Zhalu mellom 1320 og 1356, spille en stor rolle i redigeringen og 
etableringen av den tibetanske kanon, Kangyur og Tengyur. Dette arbeidet ble startet 
et par, tre generasjoner tidligere i Narthang-klosteret (Schaeffer 2009).  Etableringen 
av den tibetanske kanon, som i dag hovedsakelig har den samme form som den som 
ble etablert i Narthang og Zhalu, fikk betydning, ikke bare for tibetanske munkers og 
nonners studier av buddhismen og spredningen av læren i Tibet, men for bevaringen 
av hele den buddhistiske tradisjon og for dagens buddhismeforskning. 

I tillegg til å være bibliofil, var Buton historiker, kunstner og lærer. Han etablerte et 
nytt utdanningsfakultet (bshad grwa) i Zhalu i 1321, der undervisning ble gitt i de fire 
buddhistiske læretradisjoner (bka’ pod bzhi).  Dette fakultetet gjorde Zhalu berømt 
i hele den vestlige delen av Sentral-Tibet, en posisjon klosteret holdt helt fram til 
midten av det 20. århundre. Butons samlede skrifter utgjør 28 bind, og hans største 
intellektuelle bidrag, i tillegg til hans arbeid med kanon, er et verk om buddhismens 
historie. Økonomisk støtte fra lokale ledere og deres kontakter til Sakya-fyrstedømmet 
og Yuan-dynastiet, gjorde det mulig for Buton å bidra til restaureringen av Zhalu. 
Han ledet også etableringen av fire fakulteter, og byggingen av et stort tempel, flere 
monumenter og eremitasjer i Ribug – et meditasjonskloster bygget i en fjellside bak 
hovedklosteret. 

Under Butons ledelse ble ikke bare Zhalus bygningsmasse renovert, klosteret fikk 
en ny religiøs utsmykning, blant annet oppføringen av store veggmalerier. Klosteret 
skulle bli ett av de vakreste i hele Tibet og er viden kjent for sine religiøse malerier, de 
fleste av dem ferdigstilt under Yuan-dynastiet.  Zhalus malerier viser indisk, nepalsk 
(newari) og sentralasiatisk stil. Ett av de mest berømte er fremstillingen av de fem 
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buddhaer, malt i newari-stil i det 14. århundre. Dette utsøkte veggmaleriet er intakt 
i dag.  Zhalu eide også et stort antall svært verdifulle, hellige objekter, og de eldste 
statuene og relikviene kan dateres tilbake til det tidlige 11. århundre.  Arkitektonisk 
kombineres flere stilarter i Zhalu, noe som reflekterer historiske forhold da klosteret 
ble bygget og renovert. I Zhalu ser vi inspirasjon fra indisk, tidlig tibetansk (7. og det 
11. århundre) og kinesisk klosterarkitektur.  

Zhalu og Ribug produserte opp gjennom årene mange litterater, religiøse mestre og 
yogier, de mest berømte er Buton og hans to nærmeste disipler: Rinchen Namgyal 
(1318–1388) og Namkha Chogdrub.  Rinchen Namgyal var særlig berømt for sine 
oversettelser fra sanskrit til tibetansk. Han forfattet og Butons biografi, som ble 
oversatt til engelsk av David S. Ruegg i 1966. Buton og hans to disipler kalles gjerne 
Zhalus ”treenighet”. I Zhalus storhetstid skal over fire tusen munker ha bodd her 
permanent, men dette antallet er trolig en from overdrivelse.  Blant munkene, skal 
260 av de dyktigste ha tatt den høyeste eksamen i filosofiske og tantriske emner. 
Tekstene sier også at under Butons tid mediterte fire hundre eremitter i gjenmurte 
celler i meditasjonsklosteret Ribug. En slik munkecelle hadde kun en liten åpning i 
døren, og gjennom denne fikk asketen mat.  

Forhold mellom kloster og lekfolk
I Tibet er forholdet mellom et kloster og lekfolk viktig, og munker og nonner ble gjerne 
rekruttert fra omkringliggende landsbyer. Familiene fortsatte som regel å forsørge 
sine sønner og døtre som valgte klosterlivet.  I dag, som tidligere, valfarter lekfolk 
til berømte klostre, de faller på kne foran Buddha-statuene, relikviene, de hellige 
tekstene, de reinkarnerte lamaene og munkeforsamlingen.  Pilegrimer og tilbedere 
utfører hellige handlinger som å gå i sirkelgang rundt templer og stupaer, samtidig 
som de resiterer mantraer til ulike guddommer, primært til Tibets skytsguddom 
Avalokiteshvara. Religiøse mestre og munker – i mindre grad nonner – blir også 
invitert til tibetanske hjem for å utføre ritualer for å beskytte familiemedlemmer, 
hjem, åkrer og buskap; de gir råd i livskriser og rituell medisin for å helbrede sykdom. 

Zhalus festivaler
I tillegg til den daglige betydningen Zhalu-klosteret hadde for folk i nærområdet, 
var klosteret også midtpunktet for feiringen av tibetansk nyttår og for flere store 
religiøse festivaler – noen av dem utført under den hellige måneden Sakadawa. Ett av 
høydepunktene i lokalbefolkningens liv, var utførelsen av spektakulære klosterdanser 
(’cham) – dramaturgiske iscensettelser av den tantriske buddhismens frelsesvei. Fra 
de var ganske unge, ble munkene undervist i klosterdans, og de beste ble plukket ut 
til fremføringen under den store ’cham-festivalen utført i Zhalu like før feiringen av 
tibetansk nyttår. Under de intense tre måneder lange øvelsene forut for festivalen, 
bidro munkenes fedre og brødre i planleggingen og i produksjonen av ’cham-
kostymer. De hjalp også til med den hurtige av- og påkledingen under selve festivalen. 
For anledningen var Zhalu vakkert utsmykket med silke- og brokadebannere og 

bønneflagg.  Regionale ledere, høytstående geistlige og lekfolk strømmet til festivalen. 
Dette var og er fremdeles en viktig anledning for å oppnå velsignelse og for å 
opparbeide seg religiøs fortjeneste. Slike klosterfestivaler bringer slektninger, naboer 
og pilegrimer sammen, her spres nyheter så vel som sladder, og handelsvarer skiftet 
hender gjennom bytte eller salg.  Når tibetanere samles til fest, konsumeres store 
mengder byggøl og god mat, folkesanger fra ulike regioner fremføres og ringdanser 
pågår til sene nattetimer. Nå blir lekfolks vakreste drakter og smykker vist fram i all 
sin prakt, og for ungdommene er festivaler en utmerket anledning til å lete etter en 
ektefelle. Zhalu, som hadde et nettverk av datterklostre og som samarbeidet med en 
rekke regionale klostre, bidro også til å styrke tilhørigheten til lokalsamfunnet og den 
regionale kulturelle identiteten. 

Meditasjon og yoga
Zhalu var også berømt for sin vektlegging av meditasjon og yoga. Under to 
klosterfestivaler konkurrerte de mest avanserte yogiene i utøvelsen av mirakuløse 
evner i nærvær av et stort publikum.  Andre klostre i den vestlige delen av Sentral-
Tibet, som Kyibug og Samdrub Choding, var også berømt for yogisk praksis, men 
fremst blant dem alle var Zhalu.  Det sies at Zhalu-yogiene leviterte (’phar rlung) 
og forflyttet seg mirakuløst over store geografiske avstander (mgyogs rlung).  Den 
franske oppdagelsesreisende Alexandra David-Neel, som tilbrakte flere år i Tibet, har 
beskrevet festivalene i With Mystics and Magicians in Tibet (1936: 183–220). 

Ikke-sekterisk religiøse tradisjoner
Vekten Zhalu la på meditasjonspraksis viser at klosteret fram til midten av det 17. 
århundre var påvirket av Kagyu-tradisjonens ’Naropas seks yogaer’. Det er også få som 
kjenner til at  Tsongkhapa (1357-1419), som etablerte Gelugpa-skolen, var elev av 
Buton Rinpoche og ble undervist av ham i Zhalus Kalacakra-tradisjon. Selv om ulike 
religiøse skoler ble etablert i Tibet, var det også slik at berømte lamaer underviste og 
praktiserte lære fra flere tradisjoner, og de besøkte hverandres klostre. Zhalu er ett 
eksempel på et slikt inklusivt kloster. Sekteriske skillelinjer har liten betydning for 
tibetanske lekfolk. De tilber alle betydelige lamaer, buddhistiske templer, relikvier og 
hellige steder; ofte er det en landsbys nærhet til et kloster som avgjør befolkningens 
primærtilhørighet til religiøs tradisjon. 

Også nonneklostre fordelte seg på de ulike hovedskolene i tibetansk buddhisme. 
Men selv om Shugseb-klosteret, grunnlagt av Ani Lochen ved begynnelsen av det 
20. århundre,  tilhørte Nyingmapa-skolen, var hun en sterk eksponent for den ikke-
sekteriske Rime-tradisjonen etablert i det 19. århundre av berømte lærere fra Øst-Tibet. 
Flere av Ani Lochens viktigste læremestre la stor vekt på meditasjon og yoga, særlig 
viktig både i Nyingmapa- og Kagyupa-skolene, og de kombinerte religiøs innsikt fra 
flere tradisjoner.  Ani Lochen selv, og mange av nonnene i Shugseb, tilbrakte mange år i 
meditasjonshulene på fjellsiden bak nonneklosteret. Samtidig vektla denne kvinnelige 
lamaen Gelugpa-tradisjonens ”trening av sinnet” (blo sbyong) (Havnevik 1999). 
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Klosterbuddhismen i dag
Før Kulturrevolusjonen (1966-76) var Zhalu et aktivt kloster berømt for sine lærde 
mestre, sitt høye akademiske nivå, utdannelsen av yogier, sin arkitektur, religiøse 
kunst og spektakulære festivaler og ritualer. I tillegg til hovedtempelet ble flere 
eremitasjer og datterklostre (inkludert nonneklostre), etablert av Zhalu-mestre.  Av 
det store Zhalu-komplekset – som hadde fire fakulteter og utallige munkeboliger 
innenfor den store ringmuren – finnes kun hovedtempelet Zhalu Thil i dag. I 
meditasjonsklosteret Riphug, som hadde minst førtifire bygninger, er kun noen få 
templer gjenoppbygget. Myndighetene forsøker nå å bøte på de enorme ødeleggelsene 
under Kulturrevolusjonen. I 2008 ble et stort fakultet bygget på vestsiden av Zhalu 
som et ledd i gjenoppbyggingen av klosteret som utdanningsinstitusjon i buddhistisk 
filosofi og logikk. Også flere andre steder i Tibet bygges slike filosofifakulteter, for 
eksempel i Sakya og i Nalanda i Phenpo.  Lokalbefolkningen har hjulpet til med å 
gjenreise nonneklostre, og Ani Lochens Shugseb drives aktivt i dag med flere hundre 
nonner. 
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Lov og tradisjon i islam
Knut S. Vikør

Etter dei store omveltingane i den arabiske verda det siste året, har religionen islam 
igjen komme i fokus. Tunisia og Marokko har fått regjeringar leia av islamistiske parti, 
og i Egypt har dei vunne vala og ventar på å sleppe til. I Libya og Syria er tilsvarande 
parti viktige, likeeins i Jemen. Kva vil desse partia nå som dei har komme, eller vil 
komme til makta? Vil dei innføre sharia-lover, eller vil dei ikkje? Tilsynelatande gir 
dei uklare og upresise svar på dette, det virkar nesten som “ja, men ikkje på den måten 
de trur”. For å forstå kva som ligg i desse svara, må vi sjå på den tradisjonen shariaen, 
den islamske lova, spring ut av. 

Det grunnleggande problemet er den innebygde motsetninga i begrepet “religiøs lov”. 
Religion og lov hører normalt til ulike delar av samfunnet, anten “religion” er rekna 
som noe indre og privat, eller uttrykt kollektivt i eit kyrkjesamfunn og trusfellesskap. 
“Lov” tilhører normalt statsmakta, “den som har monopol på legitim bruk av makt”, 
ifølge Weber. Det er som handhevar av lova at staten får denne legitimiteten. Dermed 
heng ei religiøs lov mellom to samfunnsmakter, den religiøse og den politiske. Berre i 
eit ekte teokrati, der trusmakt er lik statsmakt, fell denne motsetninga bort. 

Det islamske riket som voks fram etter Profetens død var ikkje noe teokrati. Den nye 
klassen av religiøse lærde heldt herskaren, kalifen, på god avstand og nekta han all 
autoritet på det religiøse området, derimellom makt til å bestemme innhaldet i lova. 
Kalifen, og seinare sultanen, skulle beskytte og tene det muslimske samfunnet og sette 
lova ut i verk – det var sultanen som oppretta domstolar og tilsette politi – men det var 
dei religiøse som eine og åleine skulle bestemme korleis desse lovene såg ut.

Lovtolking
Men det var ikkje så lett. Islam vart ikkje oppretta med noe ferdig regelsett. Det måtte 
konstrueras, på basis av tolkingar av Koranversa og Profetens og det tidlige sam-
funnets praksis. Sjøl om ein kan seie at innhaldet i desse openbaringskjeldene var 
unndratt rasjonelle kriterier – Guds ord var autoritativt fordi det var Guds ord, så 
førte utviklinga av desse til eit systematisk lovsystem med reint rasjonell, altså “men-
neske-skapt” metodologi, utvikla av fleire generasjonar av juridiske lærde. 

Spørsmålet vart dermed kven som skulle avgjere kva tolking som var rett, sidan ulike 
lærde naturligvis laga ulike lovtolkingar ut frå kjeldene. Kalifen hadde ikkje slik myn-
digheit, og dei lærde hadde korkje noe “kyrkjemøte”, patriark eller pave som kunne 
skille mellom god og mindre god tolking. Dette vart eit grunnleggande problem både 
i teologi og lov og fekk si optimistiske støtte i profet-ordet som vart spreidd, “usemje 
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i mitt samfunn er ei gåve frå Gud”. Men skulle ein lage ei lov, måtte noe vere meir rett 
enn noe anna; ein kunne ikkje ende opp med at to partar i ein rettssal stilte opp med 
kvar si lovtolking som begge var “like gode” sidan ingen kunne skille mellom dei.

Løysinga var like vag som den var nødvendig: Sidan dei lærde ikkje hadde noen 
”allmøter” der dei kunne gjere opptelling i fleirtal og mindretal, måtte ein legge til 
grunn “det som det var semje om”: Dersom alle lærde – nå eller i fortid – hadde vore 
samde om at ein lovregel, basert på ei bestemt tolking av kjeldene, var rett, så var 
denne regelen låst fast og kunne ikkje endras. Men i absolutt form var dette upraktisk, 
sidan semje mellom “alle” er vanskelig å demonstrere. Dei klarte heller ikkje det, og 
realiteten vart meir avgrensa: Det danna seg mange ulike grupper av lov-lærde som 
vart meir og meir samde seg i mellom, og den lovgivande semja vart til å bli semje in-
nanfor ei slik gruppe av lærde. Dei slo seg etterkvart saman, slik at ein i middelalderen 
enda opp med fire slike grupper, eller “lovskular” innanfor fleirtalsretninga av islam, 
sunnismen, mens shi’iar og andre teologiske retningar danna kvar sin lovskule i tillegg. 

Men sjøl innanfor desse lovskulane var det vanskelig å lage absolutte grenser mellom 
“semje” og “usemje”, og det dukka jo stadig opp nye tilfelle som kravde nye løysingar. 
Sjøl om teorien derfor var at lova var strikt avgrensa (innanfor ein lovskule), slik den 
hadde blitt fastlagt av skulens grunnleggar og hans næraste ettertid, så var realiteten 
at det var ganske stort rom for uklarheiter og dynamikk i utviklinga av desse fire lov-
systema som dei ulike skulane vart til. Desse var jo fortsatt lærde, og lærde debatterer. 
Det voks fram ein enorm juridisk litteratur som tok opp ulike spørsmål, og dei var av 
typen “I dette spørsmålet er det ulike meiningar. Den og den meiner at dette er rett 
tolking, basert på den og den kjelda, mens han meiner derimot slik og slik”. Dersom 
juristen som skreiv dette ville markere kva han meinte var den rettaste tolkinga, den 
som dommarane skulle følge, satte han til: ”Det siste er det som fleirtalet i skulen re-
knar som best”. Men ho vart ikkje med det ei absolutt lov, ein dommar kan vere usamd 
og dømme ut frå den første tolkinga. Til dette kunne han støtte seg på utsegner frå 
spesialiserte juridiske teoretikarar (fatwaer gitt av muftiar). 

Tradisjon som autoritet
Shariaen var altså aldri noen heilt klar og presist avgrensa lov, men nettopp heller ein 
tradisjon, basert i Openbaringa, men utvikla gjennom generasjonar av lærde, og i si 
konkrete form autorisert gjennom aksept innanfor denne tradisjonen av allmennt 
anerkjent kompetente spesialistar. Dette fungerte likevel i hovudsak, fordi ein etter 
kvart kom fram til relativ stor einigheit på dei fleste felt, iallfall i dei grunnleggande og 
overgripande reglane. I hovudsak fordelte lovskulane seg også geografisk, så i dei fleste 
byar og regionar var det berre ein av dei som gjaldt og som retten der dømte etter.

Staten, sultanen, hadde altså ingen innverknad på utforminga av sjølve lovene, men når 
dommaren hadde dømt, var det statens menn som sette dommen ut i livet. Domstolen 
var altså både knytt til religionen (dei lærde) og til staten. Men sultanen hadde også 

alt frå tidlig i middelalderen oppretta sine eigne domstolar ved sida av sharia-domsto-
len. Desse skulle i prinsippet dømme etter samme sharia-lov, men her var det statens 
mann – sultanen sjøl, hans guvernør, politimeisteren eller andre – som var domsmakt. 
Medan sjølve sharia-domstolen hadde strenge reglar for bevisførsel og prosedyre – så 
strenge at det ofte var vanskelig og umulig å få sjøl opplagt skuldige dømt, så var ikkje 
sultanens domstolar bunde av dei; han kunne tolke både lov og prosedyre slik han 
ville, med det målet å få fram opplagt rettferdigheit. Men også denne domstolen henta 
sin legitimitet og autoritet frå at det var shariaens “intensjonar” som skulle fram, og 
sultanen lot ofte sharia-dommarar eller muftiar vere til stades og komme med råd som 
autoriserte hans avgjerder. Det religiøse og det statlige var derfor i stor grad gjensidig 
avhengige av kvarandre. 

Denne todelinga mellom det statlige og det religiøse forsvann ikkje med den mod-
erne tida, men tyngdepunkta endra seg. Det viktigaste som skjedde med kolonitida 
og dei moderne statane, er at uklarheitene om kva slags lov og tolking som er “rett”, 
forsvann. Det var nå ikkje lenger ei vag oppfatning om “kva flest er samde om” som 
avgjorde, men klare vedtak frå ein autoritet: staten. Lovene vart kodifiserte, vedtatt i 
fast paragraf-form av ei lovgivande makt, det vere seg parlament eller militærstyre. På 
dei fleste områda vart også dei gamle sharia-baserte lovene skifta ut med europeiske 
lover som ikkje hadde noen referanse til shariaen, straffelovene forsvann på midten 
av 1800-talet. Berre når det gjaldt familelov; ekteskap, skilsmisse, arv og slektskap, 
heldt shariaen stand, men også dei i kodifisert form vedtatt av parlamentet (i dei fleste 
landa). Dei moderne statane prøvde å reformere og tilpasse lovene, i stor grad ved å 
skape større juridisk likheit mellom kvinner og menn: begrense fleirgiftet, gjere det 
lettare for kvinner å få skilsmisse og vanskeligare for menn, og så vidare. Men i dei 
fleste land (Tyrkia og Tunisia var unntaka) skjedde dette likevel på ein slik måte at dei 
kunne peike på shariaen som grunnlag for desse lovene, og dei fleste reformene var 
heller begrensa i omfang. 

Islamistane
Men kva så med dagens islamistar? Korleis plasserer dei seg i denne tradisjonen? Ei 
av oppdagingane det siste året er at vi er blitt nødt til å skille klarare mellom ulike 
tradisjonar innanfor dei som arbeider for politisk islam. Grovt sett kan vi skille mellom 
“Brorskapstradisjonen” og dei som vi nå kallar salafistar. Desse siste har vi ikkje lagt 
så mye merke til før, eller rettare: dei er blitt blanda saman med dei politisk radikale 
“jihadiske” gruppene som har dominert vår oppmerksomheit heilt. Ikkje utan grunn, 
salafistar og jihadistar delar i mangt ein visjon om eit samfunn der ei streng tolking av 
Profetens direkte praksis dominerer, dei går ofte likt kledd i kvite kjortlar og skjegg 
(utan mustasje) for menn og ansiktsslør, niqab, for kvinner; dette er blitt ei “uniform” 
for dei som vil følge Profeten Muhammads praksis (eller deira eiga forståing av ho) 
både i det store og det små. For dei er det rimelig å bruke begrepet “fundamentalistar”, 
fordi dei nettopp vil gå tilbake til fundamenta i religionen, som er sjølve openbaring-
stekstene. Ofte nektar dei for at desse tekstene treng tolking, som Gudegivne kan dei 
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lesas “direkte”; meininga er “openbar” for den truande. Iallfall godtar dei ikkje meir 
enn ei tolking som autoritativ. 

Men i politisk praksis står jihadistane og desse nyoppdaga salafistane på motsatt side. 
Mens dei første er reint politiske og meiner at ein med valdelige middel må først 
gjenopprette den islamske staten, i ei eller anna revolusjonær form, og så vil dei truan-
de slå inn på denne rette praksisen, er det dominerande synet hos salafistane motsatt: 
Ein må først vinne det muslimske fleirtallet for denne rette forståinga av religionen 
og den fromme praksisen, for å få eit grunnlag å bygge det rette samfunnet på. I dag 
må ein berre drive da’wa, “indremisjon”, og prøve å fremme den rette praksis, både i 
rituale og i dagligliv. Det “vantru” eller umoralske samfunnet ein finn i muslimske land 
i dag må ein snu ryggen til, utover behovet for da’wa, og politikk må ein halde seg langt 
unna. Å gjere opprør mot ein herskar er synd. 

Slik tenkte dei, og mange framleis. Men etter revolusjonane har mange av dei snudd 
om på det siste og begynt å gå inn i den vaknande demokratiske politikken, sjøl om 
dei eigentlig meiner at demokrati og val er bid’a, feilaktige nyskapingar som ikkje fans 
på Profetens tid. Som vi veit, vann dei uventa stor oppslutning, rundt 20 prosent av 
stemmene, i vala i Egypt, og har begynt å gjere seg hørt også i andre land. Dei er 
framleis mot vald og er ganske uerfarne med politikk, men har nå styrke til å sette 
fram sine krav.

Brorskapet
Det muslimske brorskapet, som oppstod i Egypt på 1920-tallet, var aldri innover-
vend på den måten, og snudde seg om til reformistisk, parlamentarisk politikk alt på 
1960-talet. Dei har vant seg til det moderne samfunnet, og bruker ikkje Profetens 
middelalder som mønster for sin praksis, men også dei legg vekt på religiøse ideal 
og moral i samfunnsutviklinga. Dei er altså også sosialt konservative, men er politisk 
erfarne og har i alle aktuelle land gått inn for koalisjonar med liberale og sekulære 
krefter, heller enn med dei virkeligheitsfjerne salafistane. Det er da også parti i denne 
tradisjonen (som Nahda i Tunisia og PJD i Marokko; Hamas i Palestina hører også 
med i denne tradisjonen) som har vunne vala og danna regjeringar i ulike land, med 
omlag 30-40 prosent av røystene. 

Så kva blir det med sharia i desse to tradisjonane? I Egypt har §2 i Grunnlova i årtier 
sagt: “Shariaens prinsipp er hovudkjelda for lovgivinga.” Dette vart innført i 1971, og 
har sidan ikkje hatt noen som helst betydning for konkret lov, utanom familielova som 
er shariaens “reservat”; prinsipp treng ikkje bety meir enn ”rettferd og velferd”. Dei 
nye salafist-partia går inn for å endre dette til “Shariaens rettsreglar er hovudkjelda.” 
Da vil dei kunne prosedere på kvar enkelt lov i Egypt og jamføre med Shariaens reglar 
(anten det nå blir den juridiske tradisjonens reglar eller deira eiga “reinska” forståing). 
Brorskapet har avvist dette, og bruker teksten på motsatt måte: Ja, vi går inn for ein 
islamsk stat i Egypt. Definisjonen på ein islamsk stat er at den bygger på shariaen. 

Ifølge §2 så gjer Egypt alt det. Derfor ser vi ikkje bruk for noen endringar i lovene. I 
andre sammenhengar peiker Brorskapet også på den “etiske” definisjonen av shari-
aen: Sharia betyr ei rettferdig lov (rettferd er Guds hensikt med sharia). Derfor er alle 
rettferdige lover (lover som stettar Guds ønske om velferd) sharia, uansett kva form 
dei har. 

Nå må vi nok rekne med at også Brorskapet vil vere ei konservativ kraft i lovspørsmål, 
spesielt kva gjeld moralske spørsmål (alkohol, kultur osv.). Men dei vil vere det, som 
andre konservative krefter, ut frå sitt politiske syn at samfunnsvonde skal motverkas 
gjennom moralsk fastheit, ut frå synet deira på dagens egyptiske samfunn, ikkje ut frå 
at “shariaen slik den var formulert på Muhammads tid forlanger at vi skal gjere slik og 
slik”. Salafistane, derimot, argumenterer nettopp på den måten. Mens Brorskapet der-
for forheld seg til ein faktisk juridisk tradisjon, der shariaen har blitt formulert vagt og 
i tråd med politiske behov i skiftande tider, så held salafistane seg til sin eigen tradisjon 
om eit idealsamfunn som dei sjøl i realiteten har konstruert forestillinga om, og prøver 
å sette dette igjennom i dag. Kor lenge den målsettinga vil vare, nå som dei må prøve 
seg som eit parlamentarisk parti i eit fleirpartistyre, vil vise seg over tid.  
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”Hvorfor byttet dere ikke de 
aller eldste?” Bibelomsetjing 
som tradisjonsarbeid
Anders Aschim

Onsdag 19. oktober 2011 lanserte Bibelselskapet nye omsetjingar av Bibelen til 
nynorsk og bokmål. Veka etter var teikneseriestripa ”Aldo Monrad” i Aftenposten fylt 
med bibelvitsar. Lanseringa av Bibel 2011 blei framstilt gjennom diskusjonar på eit 
tettpakka fuglebrett der ein geistleg kledd sporv var hovudtalar. Det mangla ikkje kri-
tiske innvendingar frå andre. Ei av meiningsutvekslingane på fuglebrettet gjekk slik:
 

”Så derfor har vi byttet ut ordene sjel, kjød, legeme, skjøge, skjeppe med nye og 
tidsriktige ord som nye generasjoner forstår.”
”Hvorfor byttet dere ikke de aller eldste? – Gud, Ånd, tilgivelse, synd?”

Heilt presist har tekstforfattar Arne Berggren og teiknar Berit Sømme her sett fokus 
på eit sentralt dilemma i omsetjingsarbeidet: Forholdet mellom tradisjon og forny-
ing. Kvifor skal ein omsetje på nytt ein tekst som alt finst i norsk språkdrakt? Korleis 
skal ein gjere det? Kva er verneverdig? Kva bør fornyast? Slike spørsmål har vore til 
kontinuerleg diskusjon i dei elleve åra omsetjingsarbeidet har tatt (sjå Amadou 2011; 
Amadou og Aschim 2011).

Fadervåret
Korleis skal til dømes den mest brukte passasjen i heile Bibelen lyde i norsk språk-
drakt? Bøna i Matteus 6,9-13 blir resitert dagleg av tallause kristne over heile verda. 
På mange språk er denne teksten kjent som ”Herrens bøn”, på norsk blir den oftast 
omtala som ”Fadervår” etter den tradisjonelle innleiinga ”Fader vår, du som er i him-
melen”. Den gamle forma ”Fader” og den uvanlege ordstillinga gir teksten eit høgtide-
leg, sakralt preg. Å seie desse orda er å tre ut av kvardagen og inn i eit større rom. 

Evangelia er skrivne på gresk, men Jesus sjølv nytta sannsynlegvis arameisk som 
talespråk. Denne bøna innleidde han nok med ordet abba, eit høgst daglegdags og 
familiært ord for ”far”. Evangelistane var faktisk dei første som omsette Jesus-forteljin-
ga, og omsetjaren Matteus har gjengitt abba med det ordinære greske ordet for ”far”, 
patær. Ein slik måte å tiltale Gud på var heilt uvanleg. Til læresveinane sine formidla 
Jesus eit nytt og radikalt gudsbilde, ein personleg relasjon til ein Gud som er nær i 
kvardagen.

Kanskje har den høgtidelege og liturgisk orienterte omsetjingstradisjonen vår her 
skugga for Jesu radikale fornying av gudsbildet? I 2011-omsetjinga av Bibelen er tilt-
alen endra til ”Vår Far i himmelen”. 

Dei ti boda
Mange menneske held framleis Bibelen for ein heilag tekst, jamvel i det sekulariserte 
Noreg. Enda fleire vil samtykke i at Bibelen er ein klassisk og kulturberande tekst som 
har påverka tankesett og lovgiving, kunst, musikk og litteratur i generasjonar, og som 
framleis gjer det.
Men samtidig er Bibelen ein framand tekst, ei dokumentsamling frå fjerne tider og 
framande kulturar. Kanskje er dette ei side ved bibelteksten som det har blitt lettare å 
sjå i det pluralistiske samfunnet Noreg etter kvart har utvikla seg til.

I 2. Mosebok 20,8 finn vi det tredje av dei ti boda. I bibelomsetjinga frå 1978 lydde 
det: ”Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!” I Bibel 2011 er dette endra til 
”Hugs på sabbatsdagen og hald han heilag”.

Bak denne endringa ligg det eit omsetjingsprinsipp: Vi vil ikkje nytte fleire ulike ord 
enn nødvendig i den norske omsetjinga for å gi att eitt og same hebraiske ord i kjelde-
teksten. Ordet ”sabbat” kjem att både i vers 10 og 11, og det er ingen god grunn til å 
variere omsetjinga i vers 8.

Ein sideeffekt av dette omsetjingsvalet er at det blir innført ein avstand mellom den 
nye bibelteksten og den tradisjonelle kyrkjelege lesinga av det tredje bodet: I den 
lutherske katekismetradisjonen har bodet blitt knytta til søndagsfeiringa, men op-
phavleg gjeld det jo laurdagen, den jødiske sabbaten. Den kristne koplinga kan sikkert 
forsvarast teologisk, men gjennom den nye omsetjinga får lesaren i det minste ei lita 
påminning om at det ligg ein lang kulturell og historisk veg bak før søndagen blir ein 
”kristen sabbat”.

Den unge jenta
Ei endring i omsetjinga av Jesaja 7,14 har skapt debatt. Profetien som i 1978 lydde 
”Sjå, ei møy skal verta med barn og føda ein son, og ho skal kalla han Immanuel”, har i 
2011 fått ny ordlyd: ”Sjå, den unge jenta skal bli med barn og føda ein son, og ho skal 
gje han namnet Immanuel”. På bakgrunn av denne endringa har avisoverskrifta ”Maria 
er ikkje lenger jomfru” gått landet rundt. Den er feilaktig. Når profetien blir applisert 
på Maria i Matteus 1,23, er det i denne forma: ”Sjå, møya skal bli med barn og føda 
ein son, og dei skal gje han namnet Immanuel”. Maria sluttar ikkje å vere jomfru fordi 
om ein endrar omsetjinga av eitt ord i Det gamle testamentet.

Filologisk sett ligg det ikkje noko stort omsetjingsproblem her. Matteus siterer Jesaja 
på gresk etter den førkristne omsetjinga som blir kalla Septuaginta. Denne omsetjinga 
nyttar det greske ordet parthenos, ”jomfru”. Den hebraiske teksten har på si side ik-
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kje det vanlege hebraiske ordet for ”jomfru”, betulâ, men eit sjeldnare ord med ei litt 
vidare tyding, almâ. ”Ung jente” er ei ganske presis omsetjing av dette ordet. Septua-
ginta har da òg som oftast nytta ordet neanis, som tyder nettopp ”ung jente”, for å gi att 
dette hebraiske ordet. No er det ikkje så rart at den greske omsetjaren av Jesaja valde 
som han gjorde, her handlar det om ein kulturkrets der desse to orda semantisk ligg 
svært nær kvarandre.

Problemet er altså ikkje av filologisk, men av teologisk art. For evangelisten Matteus 
er Jesaja-ordet ein profeti som blir oppfylt når jomfrua Maria blir gravid utan manns 
medverknad og føder Jesus. Alt i det 2. hundreåret e. Kr. blir omsetjinga av Jesaja 7,14 
gjenstand for kontroversar mellom jødiske og kristne tolkarar.

Kva skal bibelomsetjarane prioritere? Den filologiske presisjonen? Eller å vise saman-
hengen, tekstsamspelet mellom dei to testamenta så tydeleg som mogleg? Ser ein 
nøye etter, er Bibelen full av slike små skilnader mellom gammaltestamentleg tekst og 
nytestamentleg sitat. Svært ofte har dei same bakgrunn: Nytestamentet siterer ei gresk 
omsetjing av Det gamle testamentet, og det er ikkje fullt semantisk samanfall mellom 
dei hebraiske uttrykka og dei greske omsetjingsekvivalentane. Vanlegvis er bibelom-
setjarar svært nøyaktige med å vise fram desse skilnadene. 

Dei to skapingsforteljingane
Alle som har studert teologi eller kristendomskunnskap det siste hundreåret, har lært 
”firekjeldehypotesa” om korleis Mosebøkene blei til. Den klassiske utforminga av 
denne teorien stammar frå den tyske bibelforskaren Julius Wellhausen (1844-1918). 
Første Mosebok inneheld til dømes to skapingsforteljingar. Den første er yngst og 
rekna til det såkalla Presteskriftet (P), den andre er eldre og høyrer til den kjelda som 
blir kalla Jahvisten ( J). Grensa mellom dei to går midt i 1. Mosebok 2,4. 

I 1978-omsetjinga tener dei første orda, ”Dette er soga om himmelen og jorda då dei 
vart skapte”,  som avslutning på den første forteljinga, P-forteljinga. Så har omsetja-
rane sett inn ei tematisk overskrift, ”Mennesket i Guds hage”. Den andre forteljinga, 
J-forteljinga, tek til med orda ”På den tid Herren Gud skapte jorda og himmelen, fanst 
det ikkje ein busk på jorda ...”

Den norske teologen Terje Stordalen (Stordalen 1992) er ein av dei som har vist at det 
går an å omsetje heilt annleis. I Bibel 2011 står overskrifta ”Mennesket i Edens hage” 
før vers 4, som no lyder: ”Dette er forteljinga om himmelen og jorda då dei var skapte, 
på den tid Herren Gud hadde laga jorda og himmelen”. Vers 5 held så fram med ”Det 
fanst ikkje ein busk på jorda ...”

Denne versjonen ligg faktisk nærare den eldre norske bibelomsetjinga frå 1938 (bok-
mål: 1930), som ikkje tok omsyn til Wellhausens hypotese på dette punktet, enn 
1978-omsetjinga. Fleire kompetente lesarar har spurt: Vil dette seie at ein no har gitt 

opp teoriane om kjeldesondring? Svaret er: Ikkje nødvendigvis. Stordalen argumen-
terer til dømes for at 2,4 kan vere utforma som ei redaksjonell ”bru” nett for å binde 
saman to opphavleg sjølvstendige forteljingar. Men ein treng ikkje lese det slik heller. 
Den nye omsetjinga er meir open enn den førre på den måten at den ikkje låser lesaren 
til ei bestemt oppfatning av dette litteraturhistoriske spørsmålet.

Sæle dei som ...
Bergpreika høyrer til dei mest kjende partia i Det nye testamentet. Matteus lar Jesus 
innleie denne store talen med ei rad fyndord, kjende som ”sæleprisingane” (Matteus 
5,1-12). Dette er ei svært fasttømra form som òg er kjend frå poetiske tekstar og vis-
domsord i Det gamle testamentet.

Desse sentensane har eit fast innleiingsord, på hebraisk er det asjrê, på gresk makari-
os. Korleis bør desse orda omsetjast? Norsk bibeltradisjon har brukt ”sæl” (bokmål 
”salig”). Men er ikkje dette eit ord som har gått ut på dato i norsk språk? Gode og 
forståelege alternative løysingar kunne vere ”heldig” eller ”lukkeleg”. 

På den andre sida: Bibelspråket har vore med på å forme norsk språk og litteratur. Å 
omsetje Bibelen for første gong til eit nytt språk er noko heilt anna enn å omsetje til eit 
språk og ein kultur som gjennom hundrevis av år har vore prega av den same Bibelen. 
I dette tilfellet har vi ikkje bare halde på ordet ”sæl”, i den første sæleprisinga har vi òg 
henta opp den tradisjonelle formuleringa ”Sæle dei som er fattige i ånda”. Omsetjinga 
frå 1978 hadde ei meir forklarande attgiving: ”Sæle dei som er fattige i seg sjølv”. 
Den nye omsetjinga ligg nærare formuleringa i den greske teksten, men den er ikkje 
nødvendigvis lettare å forstå. 

Omsetjing og tradisjon
Verken omsetjaren eller lesaren har tilgang til den bibelske kjeldeteksten i ”rein” form. 
Mange lag med tradisjonar har lagt seg utanpå teksten. Den såkalla kritiske bibelfor-
skinga hadde i utgangspunktet ein ambisjon om å fjerne slike tradisjonslag, om lag 
slik ein konservator fjernar lag med maling for å restaurere den opphavlege fargen i eit 
rom. Men, som eksempelet med dei to skapingsforteljingane viser: I praksis er jamvel 
denne vitskaplege aktiviteten med på å leggje nye tradisjonslag over teksten.

I dette samansette bildet er det bibelomsetjarane må gjere sine praktiske omsetjarval. 
Det krev eit omfattande og kontinuerleg arbeid med refleksjon over estetiske, idehis-
toriske og hermeneutiske problemstillingar. Enkle kommunikasjonsteoriar gir ikkje 
tilstrekkelege reiskapar. Og løysingane vil alltid kunne diskuterast. 

Karl Ove Knausgård, ein av tolv skjønnlitterære forfattarar som har vore ”hjelpemann 
på Bibelen”, konkluderer slik i ein diskusjon av dei første orda i Bibelen: ”Mulighetene 
tilhører den hebraiske grunnteksten, og er konstante, løsningene man velger, tilhører 
samtiden, og er foranderlige” (Amadou og Aschim 2011, 35).
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”Gud i himmelen ser ditt 
arbeid”
Kristin Bjørlykke

Middelalderens signalbygg, katedralene, ble bestilt av Kirken og bygget av håndverk-
erne. Stein for stein reiste de den ene gigantiske kirken etter den andre rundt i Europa. 
I Norge har vi vårt fremste eksemplar i Trondheim: Nidarosdomen.

Domens skjebne
Nidarosdomen ble bygget i flere faser fra den første steinkirken, Olav Kyrres krist-
kirke, som er tidfestet til 1070. Man antar at Nidarosdomen sto ferdig bygget omtrent 
slik vi kan se den i dag, rundt år 1300. Bare 28 år senere ble den herjet av brann og 
påført omfattende ødeleggelser. Mellom 1328 og 1817 brant katedralen fem ganger. 
Den mest skjebnesvangre brannen oppstod i 1531, da hele byen ble flammenes rov. I 
tillegg til at ilden krevde sitt, falt tidspunktet for en gjenoppbygging svært ugunstig. 
Reformasjonen stod og banket på døren, og kongemakten ønsket den velkommen. 
Erkebiskop Olav Engelbrektsson kom i konflikt med Kronen. Konge og Kirke hadde 
til da balansert makten i hver sin skål. Reformasjonen ville komme til å styrke konge-
makten på bekostning av Kirken, men erkebiskopen hadde ikke tenkt å gi seg uten 
kamp.

Litt lenger inn i Trondheimsfjorden, ved Skatval, var Olav Engelbrektsson i full gang 
med å bygge Steinviksholm slott, det sterkest befestede byggverk i sin samtid. Hans 
plan var å gå i allianse med katolske støttespillere for å hindre reformasjonens gjen-
nomslag i Norge. I en slik situasjon hadde ikke erkebiskopen ressurser til både å 
restaurere en sterkt brannskadet katedral og samtidig bygge festningsanlegg for en 
mulig forestående krig. Resultatet var at Nidarosdomen måtte vike, og stein fra det 
sammenraste murverket i katedralen ble fraktet til Skatval for å gjenbrukes i festnings-
byggverket. Olav Engelbrektsson hadde ikke videre suksess med sin plan. Han fikk 
ikke den forventete bistanden og måtte rømme landet. Døren stod åpen for reformas-
jonen. Norge endte som lydrike under Danmark, og gjenoppbygging av Nidarosdo-
men stod ikke på programmet. En sterkt redusert Nidarosdom fungerte videre ved at 
halve katedralen ble avstengt og liggende i ruin, mens de minst ødelagte bygningsde-
lene i øst ble reparert, noe modernisert og fortsatte livet som menighetskirke.

Nasjonsbygging
Men i forbindelse med formuleringen av Grunnloven i 1814 ble det bestemt at Ni-
darosdomen skulle være landets kroningskirke. Man mintes fordums storhetstid, og 
Nidarosdomens skjebne ble sagt å speile Nasjonens: I middelalderen var Norge og 
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Oppgaven er ikke begrenset til å verne bygningene. Også selve håndverkene må tas 
vare på. En bygnings karakter bestemmes av de materialer og håndverksmetoder den 
er oppført med, og vi har fått erfare at hverken materialene eller arbeidsmetodene er 
likegyldig. Endres noe ett sted, får det som regel en (uventet) konsekvens et annet 
sted. Slik kan i verste fall en bygning stå forholdsvis godt i flere hundre år, mens for-
fallet plutselig akselererer den dagen en velment reparasjon med fremmede materialer 
blir foretatt. 

En bygghytte er benevnelsen på en samling av de ulike verksteder som skal til for å 
bygge eller restaurere en katedral. (Det var denne typen tverrfaglig organisering som 
også i sin tid inspirerte Bauhaus-bevegelsen i Tyskland på 1920-tallet.) Ved Nidaros-
domens bygghytte benytter håndverkere århundrers gamle håndverksmetoder i ar-
beidet med å restaurere Domen. 

Kunnskap som ligger i hendene til den enkelte, og som ikke er skrevet ned, forsvin-
ner som regel med utøverne om det blir brutte linjer i kunnskapsoverføringen. Det 
spesielle med bygghytta er at den består av flere verksteder og håndverkere som over 
tid jobber tverrfaglig med felles prosjekter der man lærer av hverandre. Tidsaspektet 
og kontinuiteten er spesielt viktig med tanke på overføring av kunnskap. NDR har på 
denne måten vært i stand til å holde på kunnskap og håndverkstradisjon som ellers er 
historie i dagens Norge. I tillegg til å videreføre kompetanse graver man også stadig 
frem og tar tilbake gammel kunnskap. 

Selv med over 140 års kontinuerlig restaureringsarbeid ved Nidarosdomen ser vi hvor 
lett det er at kunnskap forsvinner. Det er en tendens til å tenke at modernisering og 
fornying av det gamle er ensbetydende med fremskritt og positiv utvikling. Blant an-
net på bakgrunn av denne tanken har Nidarosdomen også gjennom restaureringsepo-
ken blitt tilført moderne materialer, som for eksempel sementmørtler. Originalt var 
det brukt kalkmørtel i murverket, et materiale med helt andre egenskaper enn sement. 
Da man byttet ut materialet, tenkte man nok ikke så mye på at dette kunne få kon-
sekvenser. «Mørtel er mørtel», tenkte de vel, og sement herder jo så mye raskere. I 
dette konkrete eksempelet førte det blant annet til at fugene i murverket etter hvert 
fikk omfattende sprekkdannelser, der vann kunne trenge inn og skade konstruks-
jonen. Det førte igjen til store utfordringer i senere års restaurering.

Det er etter hvert blitt en større bevissthet rundt temaet, og prosessuell autentisitet er 
blitt et sentralt begrep i bygningsvernet. Det betyr at det ikke er det viktigste at ting 
ser ut som de er opprinnelige. Det er også viktig å benytte samme type materialer 
og håndverksteknikker som de opprinnelige ved restaurering av kulturminnene. Alle 
håndverkere som skal arbeide med kulturminnevern, står derfor ovenfor nye utfor-
dringer i det å ta tilbake gammel kunnskap. 

katedralen på sitt mest skinnende. Da katedralen falt, falt også Norge. Nå var tiden 
kommet for igjen å reise seg som nasjon, og katedralen var ett av de fremste symbol-
ene.

I 1869 ble Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) etablert. Idealister og 
entusiaster hadde allerede jobbet en god stund med å få realisert en gjenreising av 
middelalderkatedralen.

Å restaurere denne enorme bygningen var et gigantisk krafttak både økonomisk og 
arbeidsmessig. Det løftet som en fattig stat bestemte seg for å gjennomføre på dette 
tidspunktet, ville sannsynligvis blitt ansett som både urealistisk og uaktuelt i dagens 
Norge. 

Menneskelig skaperevne
Nidarosdomen står som et monument over menneskelig kraft og skaperevne. Å bygge 
Nidarosdomen er i sannhet å være en del av noe større enn seg selv. Hva kan ikke 
mennesker skape hvis vi går sammen og vil noe! Stein på stein. Mange, mange tusen. 
Søyler, buer og hvelv. Ornamenter og skulpturer. Eikeportaler og intrikat murverk. 
Farget glass og smidd jern.
 

– Hvor lang tid tar det å hugge den skulpturen, spør en besøkende i verkstedet.
– Tja, kanskje rundt åtte måneder, svarer steinhuggeren.
– Åh! Hvorfor får dere ikke en maskin til å lage den i stedet? Det tar jo mye 
   kortere tid!
– Ja, det gjør det sikkert... 

Men gir det ikke en helt spesiell følelse å betrakte monumentalbygget Nidarosdomen 
og tenke på at hver stein er hugget for hånd, slag for slag? Et enestående kunstverk!
Er det så smart å ukritisk automatisere skaperevnen sin?

I dag er idealet generelt å bygge så effektivt og billig som mulig. Alt som tar tid ut over 
det absolutt nødvendige, er uønsket. Effektiviseringen betyr gjerne automatiserte 
og maskinelle arbeidsprosesser. Og man gjødsler skog for hurtigst mulig å få ferdige 
byggematerialer. Konsekvensen er ofte dårlig kvalitet. Det er ikke akkurat bygging for 
evigheten, slik man tok mål av seg med Nidarosdomen. Solid eller særlig vakkert er 
det som regel heller ikke.

Bygghytte og håndverkstradisjoner
I 140 år har NDR arbeidet med restaurering av Nidarosdomen, og staten har bestemt 
at Restaureringsverkstedene skal være et nasjonalt kompetansesenter for bevaring av 
verneverdige bygninger i stein. Hovedoppgaven er å ivareta Nidarosdomen, men den 
spesielle kompetansen som kontinuiteten i et slikt arbeid, skaper kan også komme an-
dre verneverdige bygninger til gode ved at forvalterne av disse bygningene kan rådføre 
seg med NDR innenfor restaureringsfaglige problemstillinger. 
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Fullt og helt, ikke stykkevis og delt
Dette medfører nærmest en tidsreise i holdninger og tilnærming til arbeidet. Fokuset 
på kvalitet og estetikk, i tillegg til funksjon, gjør at resultatene blir mer gjennomført: 
«Hel ved».

På et av Nidarosdomens tårn, 30 meter over bakken, bak et brystvern, sitter en liten 
mus, hugget ut i hjørnet på en av bygningssteinene. På motsatt hjørne sitter en liten 
frosk. Fra bakken er det umulig å se dem. Hvorfor bruke tid og ressurser på å dekorere 
et så vanskelig tilgjengelig sted, som i tillegg nesten ingen ser? Jo, her er tanken gjen-
nomført kvalitet over det hele, uansett høyt eller lavt, bak eller foran. 

Som inskripsjonen på tinnfatet som restaureringshåndverkerne mottar etter 25 år i tro 
tjeneste for Nidarosdomen, sier: “Gud i himmelen ser ditt arbeid!”

Artikkelforfatteren er bokaktuell med Hva er nyreligiøsitet 
på Universitetsforlaget, som vi anmelder annet sted  
i dette nummeret. I denne artikkelen gir hun eksempler på 
tradisjonsbruk i en nyreligiøs kontekst.

Teosofiens evige visdom.     
Om bruk, gjenbruk og 
konstruksjon av tradisjon
 
Siv Ellen Kraft

Lokalisering av røtter i fortiden er en nærmest obligatorisk geskjeft på religionsfeltet. 
Religiøse gründere gjør sjelden krav på å ha funnet på noe helt nytt, uten forbilder av 
noe slag. De hevder stort sett å videreføre eldre tradisjoner, eller alternativt å restau-
rere, fornye eller fullbyrde dem.
Jeg skal i dette innlegget diskutere eksempler på slike koplinger, med utgangspunkt 
i Teosofisk Samfunn, 1800-tallets kanskje viktigste nyskapning på religionsfronten. 
Teosofien har aldri kunnet skilte med høye medlemstall, men den satte spor i det re-
ligiøse landskapet på 1800-tallet, og regnes som en forløper for den nyreligiøsiteten 
som bredte om seg fra 1960-tallet. Dette, med andre ord, er en bevegelse som skapte 
tradisjoner som seinere har blitt tradisjonelle. Jeg skal fokusere særlig på teosofiens 
ideer om en opprinnelig visdom, på hva den betydde for det teosofiske prosjektet, og 
hvordan man konkret gikk frem for å restaurere den.

En ny religion blir til
Teosofien fødtes inn i en euro-amerikansk verden preget av politiske reformbevegel-
ser og brytninger mellom kristendom og vitenskap. Darwins utgivelse av Artenes opp-
rinnelse (i 1859) var ikke en hvilken som helst utfordring for kristendommen; det var 
et av de alvorligste angrepene den noensinne hadde vært utsatt for, med implikasjoner 
for mange av dens grunnleggende ideer. Det man fra kirkelig hold kaller ”kristendom-
mens møte med det moderne” handlet dels om det tapet av vitenskapelig oppbacking 
som fulgte i kjølvannet av Darwin, dels om det relaterte tapet av monopol på virkelig-
hetsforståelsen. Oversettelse av tekster som Vedaene og Bhagavadgita bidro i samme 
retning. Det ble med disse klart at også andre sivilisasjoner kunne by på religiøs littera-
tur av det høyverdige slaget. Fra så langt å være posisjonert som sivilisasjonens religion 
ble kristendommen redusert til et av flere religiøse alternativer. 

Kristin Bjørlykke (f. 1964)
• Fagleder for forskning og utredning,    
   Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
• Adresse: kristin.bjoerlykke@kirken.no
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kjølvannet av århundrer med prestelig grådighet og maktkamp finnes her knapt noe 
igjen av de opprinnelige og egentlige sannhetene. 

Hensikten med teosofien var å restaurere den opprinnelige visdommen, eller som
Blavatsky formulerte det:
 

To rescue from degradation the archaic truths which are the basis of all reli-
gions; and to uncover, to some extent, the fundamental unity from which they 
all spring (The Secret Doctrine vol. 1: viii). 

Løsningen på den nevnte pluralismen er altså at det bare tilsynelatende dreier seg om 
konkurrerende sannheter. Skjult bak teologiske misforståelser og seinere tilføyelser 
finnes direkte utspring fra en og samme og opprinnelige lære. Hvorvidt man foretrek-
ker hinduisme, buddhisme eller islam er irrelevant fra et slikt perspektiv. Det man 
trenger er en nøkkel – i betydningen tolkningsstrategier – for å få tilgang til religio-
nenes dypere lag og opprinnelige budskap. Teosofien ble av Blavatsky presentert som 
denne nøkkelen, og av medlemmene forstått som det de trengte av strategier. 
Den perennialistiske grunntanken ble formulert allerede i Blavatskys første teosofiske 
bok, Isis Unveiled (1877), men er i hovedverket The Secret Doctrine (1888) tydeligere 
farget av indiske religioner, blant annet ved at karma og reinkarnasjon får være med. 
Indias religioner fikk også status som de minst degenererte av samtidens levende 
religioner, og dermed særlig interessante for det teosofiske restaureringsprosjektet. 
Vendingen mot India skjedde i kjølvannet av forflyttinger av det mer konkrete slaget. 
Blavatsky og Olcott emigrerte til India på slutten av 1870-tallet. De kjøpte der en stor 
eiendom i Adyar, utenfor Chennai, som siden den tid har fungert som teosofiens ho-
vedkvarter. 

Restaureringsprosjektet
Hvordan tenkte man seg så at visdomstradisjonen kunne gjenopprettes? Hovedsake-
lig ad to veier - gjennom åpenbaringer fra de såkalte Mesterne, og gjennom det teo-
sofene omtalte som “sammenlignende studier”. Teosofene opererer ikke med guder, 
i begrepets alminnelige forstand, men Mesterne ble tillagt egenskaper som vanligvis 
forbindes med guddommelige vesener, deriblant evne til å ta bolig i mennesker, over-
vinne døden og utføre mirakler. Ifølge Blavatsky dreier det seg om fullkomne men-
nesker som har realisert et potensial vi alle besitter. Til sammen utgjør de det store 
hvite broderskap, en slags åndelige myndigheter som lever i skjul i Tibet, og derfra 
overvåker og bidrar til menneskehetens utvikling. 

Blavatsky skal allerede tidlig i tenårene ha blitt kontaktet av Mesterne og fått i oppdrag 
å stifte et Teosofisk Samfunn. Mesterne skal videre ha oppnevnt henne til sitt talsrør 
vis-à-vis menneskeheten, og kommunikasjonen skal ha foregått både direkte (gjen-
nom konkrete møter), telepatisk, og gjennom ulike former for automatskrift. Lignen-
de former for medium-virksomhet er kjent blant annet fra samtidens spiritistiske mil-
jøer, knyttet til kommunikasjon med de døde, men med Blavatskys versjon ble mediet 

Teosofisk Samfunn ble stiftet i USA i 1875, og da som respons på denne slags pro-
blemstillinger, blant mennesker med interesse for nye alternativer og for konflikten 
mellom vitenskap og kristendom. To personer stod i sentrum fra starten, en ameri-
kansk oberst ved navn Henry Steel Olcott (1832-1907) og russiske Helena Petrovna 
Blavatsky (1831-1891). Olcott ble på stiftelsesmøtet valgt som bevegelsens formelle 
overhode. Blavatsky markerte seg som karismatisk leder, og etter hvert som teosofiens 
fremste teolog og den sentrale kanalen inn i åndeverdenen og mysteriene. Blavatsky er 
et av svært få eksempler på kvinnelige religionsstiftere. Hun er også en av de mest fas-
cinerende, og utvilsomt en av de mest omstridte. Det er skrevet omkring 600 biogra-
fier om denne kvinnen, de aller fleste av uttalte motstandere eller svorne tilhengere. 
Sistnevnte feirer en martyr og frelser. Kritikerne ser en utspekulert bedrager som stjal 
bruddstykker fra religionshistoriens kilder, plagierte andre forfattere, og sauset det 
hele sammen etter eget - og ikke særlig smakfulle - forgodtbefinnende. Vi har, for å 
sitere en av hennes mest spissformulerte kritikere, å gjøre med en av historiens ”mest 
begavede, skarpsindige og interessante bedragere” (Campbell 1980: 87).

Hva kan man så faglig sett konkludere om denne kvinnen og hennes bidrag? Nye re-
ligioner er sjelden enmannsforetak; det gjelder heller ikke for teosofien. Men for reli-
giøs nyskapning som for entreprenørskap i sin alminnelighet vil det gjerne være noen 
stemmer som utmerker seg. Blavatsky var denne stemmen i teosofiske sammenhen-
ger, som bevegelsens karismatiske leder, som hjernen bak sentrale ideer og som den 
viktigste forbindelsen til åndeverdenen. Blavatsky skapte ikke selv ingrediensene i den 
visdomslæren hun presenterte – de er stort sett hentet fra Indias religioner, esoteriske 
vestlige tradisjoner og samtidens vitenskap. Men både syntesen og koplingene bærer 
hennes signatur og det får konsekvenser for de ideene og symbolene hun integrerer – 
hva de betyr, gjør og bidrar til. 

Urgammel visdom
Ideen om en urgammel visdom er grunnleggende for den teosofiske lære. Antagelig 
var den også grunnleggende for teosofiens appell og seinere innflytelse, og da blant 
annet som en løsning på det man kan kalle mangfoldets problem. Teosofi, fra det greske 
theos og sophia, betyr ”gudenes visdom” eller den visdom gudene besitter. Denne vis-
dommen har i teosofien status som evig og opprinnelig, deriblant som grunnlaget for 
alle religioner, og all verdens kunnskap. Konseptet kalles av religionsvitere for peren-
nialisme – fra det latinske perennis (evig) - og er en grunnpilar også i nyreligiøsiteten 
fra 1970-tallet.  Det ble av teosofene koplet til en ide om degenerering av den opprin-
nelige læren, over tid, underveis og av mange ulike grunner. Verst stilt er det med 
kristendommen. Blavatskys hovedverk – tobindsutgivelsen The Secret Doctrine - er de-
dikert til kirken og vitenskapen, i forordet presentert som samtidens to titaner – etter 
inspirasjon fra den greske mytologiens stridende kjemper. Ingen av dem har forstått 
mye av den hemmelige lære, skal vi tro Blavatsky. Vitenskapen har begrenset seg til 
materielle forhold, og går dermed glipp av det større bildet som bare en åndsvitenskap 
kan gi. Kristendommen presenteres som den mest korrumperte av alle religioner. I 
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ikke kunne åpenbares for menneskeheten. I praksis ble altså helt ulike ideer, doktriner 
og myter fremsatt som synonyme formuleringer av visdomslærens budskap. Fra et 
faglig perspektiv kan vi snakke om detradisjonalisering og retradisjonalisering – med 
elementer hentet ut av sin opprinnelige kontekst, for deretter å gjeninnsettes i en ny 
kontekst, tradisjon og religion. 

Avsluttende kommentarer
Teosofiens bruk og gjenbruk av tradisjoner er tuftet på det man kan kalle programfestet 
synkretisme. Synkretisme betyr religionsblanding. Det har vært omdiskutert som reli-
gionsvitenskapelig kategori, blant annet fordi det er negativt ladet og ofte brukes som  
stigmatiserende karakteristikk av andre religioner, særlig av religiøse nykommere. 
Brukt med referanse til innhold er det dessuten intetsigende. Alle religioner er synkre-
tistiske på det innholdsmessige plan. Det finnes ingen eksempler på rene, ublandede 
religioner, uten idémessige innslag fra andre enn seg selv. 

Om man derimot fokuserer på religioners forhold til sine grenser, kan synkretisme 
være en nyttig kategori.  Kristendommens ledere har historisk sett brukt mye energi 
på grensekontroll vis-à-vis andre religioner. I teosofien er målet nærmest det motsatte. 
Heller enn å avgrense seg fra alle verdens religioner prøver man her å inkludere dem 
- som del av den teosofiske lære og den opprinnelige visdom. Blavatsky la grunnlaget 
for dette prosjektet, men dette var også en virksomhet som medlemmene fulgte opp, 
gjennom artikler, bøker, pamfletter og foredrag. Og det er en logikk som stadig appel-
lerer – i okkulte miljøer og på  det senmoderne New Age-feltet. 
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mer selvstendig og virksomheten mer variert. Fenomenet kalles i teosofien også for 
kanalisering. Det er en kommunikasjonsform som lever videre i nyreligiøse miljøer, 
og da i den teosofiske varianten med kanalisering knyttet til gudelignende vesener.  
I tillegg til kommunikasjonen med Blavatsky skrev Mesterne brev. Den engelske teo-
sofen Alfred Sinnett mottok hele 151 brev i perioden 1880-1884, seinere utgitt under 
tittelen The Mahatma Letters to A.P Sinnett (1923). Brev til andre prominente med-
lemmer ble utgitt i samlingene Letters from the Masters of Wisdom 1870-1900, og The 
K. H. Letters to C. W. Leadbeater. 

Rammene og mye av innholdet i den teosofiske lære ble lagt med Blavatskys forfatter-
skap, som altså delvis ble tilskrevet kommunikasjon med Mesterne. I tillegg studerte 
hun religionshistorisk materiale, og dette var et prosjekt som medlemmene ble opp-
muntret til å ta del i og bidra til. Teosofisk Samfunn har aldri formulert noen dogmer, 
utover en overgripende parole om at sannheten er høyere enn religion. Parolen im-
pliserer en bestemt forståelse av religionsbegrepet, typisk for både teosofien og etter-
kommere på nyreligiøsitetsfeltet. ”Religion” står for kirkelignende institusjoner, ifølge 
dette perspektivet, og da i betydningen autoritære og dogmatiske systemer som de 
troende passivt lar seg forme av, og som generelt er ødeleggende for deres utvikling. 
Teosofien var ment som alternativ til denne slags slavevirksomhet – som åndsviten-
skap heller enn religion, knyttet til utforskning av virkeligheten heller enn blind tro og 
passiv underkastelse. 

Det eneste medlemmer må slutte opp om er tre formål, fra starten av nedfelt som 
obligatoriske: 

1) Å danne en kjerne av menneskehetens universelle brorskap uten hensyn  
   til rase, tro, kjønn, samfunnsstilling eller farge
2) Å oppmuntre til sammenlignende studier i religion, filosofi og vitenskap
3) Å undersøke naturens skjulte lover og menneskets latente krefter

Av disse er særlig det andre formålet relevant for det perennialistiske konseptet og 
den pågående restaureringen av den opprinnelige visdomslæren. Referansen til ”sam-
menlignende studier” er antagelig inspirert av fremveksten av religionsvitenskapen 
som fag på 1880-tallet. Den tidlige religionsvitenskapen var opptatt av spørsmålet hva 
er religion? –  i betydningen én felles og grunnleggende essens. Sammenligning var 
metoden man brukte for å finne ut av det. 

Hva var da sammenlignende studier for teosofene? Blavatsky formulerte ingen “me-
tode” i betydningen en systematisk fremgangsmåte for hvordan sammenligning skal 
finne sted, men enkelte strategier er fremtredende i de tekstene hun produserte. 
Først og viktigst, så tok man utgangspunkt i det man allerede mente å vite om den 
læren man hadde som mål å restaurere, det vil i praksis si Blavatskys forfatterskap og 
brevsamlingene fra Mesterne. Religiøse doktriner som stemte overens med dette, ble 
forstått som direkte og autentiske uttrykk for den opprinnelige visdommen. Forestil-
linger som brøt med premissene ble enten omtolket, avvist som seinere tillegg og for-
vrengninger, eller plassert i en kategori for esoteriske sannheter – visdom som ennå 

Siv Ellen Kraft (f. 1967)
• professor i religionsvitenskap ved Institutt for 
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Denne forståelsen av tradisjon lever i beste velgående i dag, også her hjemme. Vi kan høre 
ekkoet av Pierre Nova i Gunnar Stålsetts beskrivelser av religionen som tradisjonsbærer: 
”Religion er mer enn en teoretisk sak. Det er heller ikke en fortidslevning, et problem for 
arkivforskere og spesialister på gamle tekster. Religion er levd inn i, innskrevet i menneskers 
hjerter og derfor noe samtidig i menneskets hverdag” (Stålsett 2004).

Innenfor den tradisjonelle forståelsen blir religionen betraktet som tradisjonen over 
alle tradisjoner. Den blir sett på som tradisjonen som bærer andre tradisjoner i seg. Få 
har uttrykt dette så klart som Gudmund Hernes i læreplanens (–L97) generelle del, 
som har overlevd også etter innføringen av Kunnskapsløftet: ”Den som ikke kjenner 
innholdet i kristen tro, tradisjon og lære, kan heller ikke kjenne vårt land, våre skikker, 
vårt språk, vår kunst, våre verdier og normer. Faget gir rett og slett konstituerende 
kunnskap – det du må kunne for å tolke og velge.” 

Vi har nylig hatt en debatt i Aftenposten om hvilket fag religions- og etikkundervisnin-
gen burde høre hjemme i. Også her lyder ekkoet av Pierre Nova. Tenketanken Skaper-
kraft og et knippe religionshistorikere mente at religionens kvalitet som tradisjons-
bærer, og følgelig dens samtidsrelevans, tilsier at den fortsatt bør undervises i et eget 
religionsfag – og ikke plasseres blant de ”døde” tradisjonene i historiefaget.
I likhet med Hernes’ fokus på religionen som bærer av verdier og normer, hevder blant 
annet Skaperkraft at det vil være risikabelt å løsrive etikken fra religionen ved å plassere 
etikk og religion i to forskjellige fag. ”Habermas påpeker som historisk faktum at de 
mest sentrale verdier vi holder høyt i vår tid – først og fremst menneskeverdet – er en 
arv fra jødisk-kristen tenkning. Det er et åpent spørsmål om disse tankene fremdeles 
kan overleve over tid når de skilles fra det jordsmonnet de sprang ut av” (Hallvard N. 
Jørgensen og Silje Kvamme Bjørndal fra Skaperkraft i Aftenposten 12.01.12).
Den tradisjonelle forståelsen ser på tradisjon som en leverandør av verdier og normer, 
og her stiller religion i en særstilling. 

Tradisjon som identitetsmarkør
I Skandinavia begynte vi å bruke ordet tradisjon i forbindelse med nasjonsbyggingsprosjek-
tene på 1800-tallet. For å skape nasjoner, leter man gjerne i fortiden for å finne nasjonens 
”sjel” eller ”identitet”.  Det man peker ut som tradisjon er det som har stått seg opp gjen-
nom historiens skiftende vinder, det som angivelig er forblitt det samme når alt annet har 
forandret seg. Innenfor den tradisjonelle forståelsen representerer tradisjonen noe egentlig 
og autentisk. Den representerer en gruppes særegenhet og stolthet.
Minneforskerne på 80-tallet sementerte dette synet på tradisjon ved å presentere egen for-
skning ”som brobyggende og kontinuitetsskapende”, og som noe som ”nærer patriotisme og 
gruppeidentitet og sørger for fortidsforankring og rotfeste.” (Krogseth 2005) 

De to siste tiårene har imidlertid begrepet kulturarv erstattet begrepet tradisjon i 
flere og flere sammenhenger. Kulturarven er nærmest blitt et mantra i debatter som 
rører ved samfunnets verdigrunnlag – det være seg om integrering, undervisning eller 

Artikkelforfatteren tar et kritisk oppgjør med det hun kaller 
tradisjonsretorikken i norsk offentlighet.

Tradisjonsforvaltning     
– en trussel mot demokratiet?
Kaja Melsom

“Tradisjon” og “kulturarv” er begge sentrale begreper i dagens verdidebatter om 
temaer som skole, innvandring og ny grunnlov. Dette er ulne og mangetydige be-
greper, som nærmest kan romme hva som helst. Likevel er politikere i alle farger enige 
om at kulturarven vår må bevares. Hvordan har dette seg? Og hva er konsekvensene 
av denne enstemmige oppslutningen om vår tradisjon? For å nærme meg et svar på 
dette vil jeg først ta for meg den tradisjonelle forståelsen av begrepene, fordi den fort-
satt synes å være den rådende blant våre folkevalgte. Deretter vil jeg ta for meg nyere 
kritikk av denne, som avslører at den baserer seg på en rekke myter. Til sist vil jeg 
spørre meg om det at våre politikere klamrer seg til en mytisk forståelse av tradisjon 
og kulturarv, skyldes deres ønske om å unngå rasjonell debatt omkring de store verdis-
pørsmålene. I så fall utgjør dette et demokratisk problem. 

I. Den tradisjonelle forståelsen av tradisjon 
Tradisjonens grep om nåtiden
Nær sagt hva som helst kan få merkelappen tradisjon eller kulturarv, så lenge det er 
snakk om noe vi har overtatt fra tidligere generasjoner. Det være seg arkitektur, lit-
teratur, matretter eller klesdrakter; overgangsriter og praksiser; eller verdier og hold-
ninger. Det er altså ikke objektene i seg selv som avgjør om det er tradisjon eller ikke, 
men noen kvaliteter ved objektene.
Foruten deres opphav i fortiden, er det viktig er de fortsatt har grep om oss i dag, 
herav begrepet ”levende tradisjon”. Ifølge den tradisjonelle oppfatningen er det bare 
levende tradisjoner som er tradisjon i egentlig forstand, og som er objekter for tradis-
jons- og minneforskningen. De ”døde” tradisjonene, som ikke lenger har noe grep om 
oss, hører hjemme i historiefaget.
Forskerne på tradisjon og minner trakk på 1980-tallet opp et skarpt skille mellom his-
toriefaget og minneforskningen, for å fremheve tradisjonenes samtidsaktualitet. Den 
franske historikeren Pierre Nova beskrev historien som ”den alltid problematiske og 
ufullstendige rekonstruksjonen av det som ikke lenger er”, mens tradisjon og minne 
beskrives som ”et stadig aktuelt fenomen, et levende bånd til den evige nåtid” (sitat 
hentet fra Krogseth 2005). 
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Grunnlovens verdigrunnlag. Kulturarven blir jevnt over forstått og brukt på samme 
måte som man tradisjonelt sett har forstått og brukt tradisjonsbegrepet. Eksempelvis 
blir norsk kulturarv ofte fremstilt som synonymt med norsk identitet. 
Kulturarvbegrepets stigende popularitet sammenfaller med at samfunnet er blitt mer 
og mer flerkulturelt, og at kultur er blitt den nye identitetsmarkøren. Det vesentlige 
kjennetegnet ved en gruppe er ikke lenger dens nasjonalitet, men hvilken kultur, sær-
lig forstått som religion, gruppen bekjenner seg til. Et tegn på den kulturelle og re-
ligiøse vendingen er at vi ikke lenger snakker om pakistanere, tyrkere, marokkanere, 
men om muslimer – kulturelle eller religiøse.

Normativ fordring om å videreføre tradisjonen 
Den tradisjonelle forståelsen har også et normativt aspekt. Den normative fordringen ligger 
i et ansvar for å videreføre arven, slik at framtidige generasjoner kan nyte godt av ”arvesølvet”. 
Denne delen av den tradisjonelle forståelsen er høyst levende i dag. Enigheten om å bevare 
kulturarven er så stor blant dagens politikere at det nærmest holder å gi noe merkelappen 
tradisjon eller kulturarv for å få en egen post på statsbudsjettet.

Når det er sagt, er det uenighet om hva som skal regnes som tradisjon, og om hvordan 
den skal holdes i live og videreføres. De mest konservative ønsker stort sett å snu klok-
ken tilbake til en svunnen tid. Enhver fornyelse blir sett på som et onde, en bevegelse 
bort ifra det som er sant, godt og ekte. De mer liberale, som det er flest av, er like opp-
tatt av å bevare kulturarven, men anerkjenner at tradisjoner blir formet og forandret av 
de individer som holder dem i live. 

Fordi de fleste anerkjenner at tradisjonen må fornyes og tilpasses sin samtid, kan det 
være vanskelig å skille mellom det å ivareta en tradisjon, fornye den og å bryte med 
den. Denne uklarheten avføder spørsmål av typen: Er verdiene likeverd og likestilling 
del av den kristne tradisjon eller representerer de et brudd med den? Er Human-Etisk 
Forbunds seremonier et brudd med eller en videreføring av kristen tradisjon? Er de-
mokrati en del av muslimsk kulturarv eller i strid med den?

I dag har vi en tendens til å behandle slike spørsmål nærmest som rene faktaspørsmål. 
Eksempelvis hevder Skaperkraft at det er et ”historisk faktum” at ”de mest sentrale 
verdier vi holder høyt i vår tid – først og fremst menneskeverdet – er en arv fra jødisk-
kristen tenkning.” Problemet er at en meningsmotstander lett kan finne et moteks-
empel til ”det historiske faktum”, for eksempel fra kirkens behandling av kvinner og 
homofile. Dermed er vi like langt. 

Den tradisjonelle forståelsen ser ikke ut til å ta opp i seg at hva som tilhører en tradis-
jon eller ikke er vel så mye et tolkningsspørsmål som et faktaspørsmål, og at svarene 
man gir på disse spørsmålene avhenger av ståsted i den pågående kamp om makt og 
innflytelse mellom de forskjellige kulturelle tradisjonene. Derfor står vi og stamper på 
stedet hvil i så mange slike debatter.

En annen svakhet ved den tradisjonelle forståelsen, er at når man har funnet sine ”fakta”, be-
går man den logiske feilslutning å slutte seg fra er (var) til bør. Med det hopper man elegant 
bukk over den politiske tenkning som bør ligge til grunn for beslutninger om å bevare noe. 
At noe har eksistert i en årrekke, er ikke en god begrunnelse for at vi skal fortsette å verne om 
det.  Man burde kunne forvente bedre argumentasjon fra våre folkevalgte.

II. Den kritiske forståelsen av tradisjon
Professor i folkloristikk Torunn Selberg påpeker at folkloristikken de siste tiårene har 
”foretatt en rekke kritiske oppgjør med oppfattelsen av begrepet tradisjon” (Selberg 
2008).  De har for lengst tilbakevist myten om at tradisjon dreier seg om ”kulturell arv 
med røtter i fortiden, eller som kvalitet gitt visse kulturuttrykk”. Det å gi noe merkelap-
pen tradisjon blir istedenfor oppfattet som ”en samtidig prosess – eller handling”. Sel-
berg fremhever med dette at tradisjon og kulturarv er sosiale konstruksjoner. 
 
Et tegn på dette er at vi aldri benevner det vi ikke liker ved vår fortid som tradisjon eller kul-
turarv, selv om det skulle være aldri så utbredt i dagens samfunn. Man plukker ut det beste 
fra historien og presenterer det som gruppens eller nasjonens tradisjon. Det er verdt å merke 
seg at det alltid er andre nasjoner eller kulturkretser som har negative tradisjoner, aldri egen.

Professor i historie Eric Hobsbawn har vist at våre tradisjoner ikke så rent sjeldent 
er resultat av vår fantasi. Med sin antologi The Invention of Tradition synliggjorde han 
allerede i 1983 at mange av tradisjonene vi betrakter som svært gamle, i realiteten er 
oppfunnet i nyere tid av nasjonalistiske bevegelser eller imperialistiske stater.
Kritikere har også påpekt det paradoksale i at tradisjoner svært sjeldent tar opp i seg 
det som faktisk kjennetegner oss i dag. Samtidsaktualiteten viser seg å være et ønske 
snarere enn en realitet. Selberg peker på det paradoksale i at våre politikere ser ut til 
å ville redde noe vi ikke lenger er, ved å kalle det kulturarv, og med dette tilskrive det 
kvaliteter som ”evige, ekte og verdifulle”. 

Jo mer utrydningstruet noe er, jo større er enigheten blant våre politikere om at det er 
verneverdig, betydningsfullt og verdifullt. Trusselen om forsvinning ser med andre ord ut til 
å være en forutsetning for å kalle noe en tradisjon, stikk i strid med tesen om den ”levende 
tradisjon”.

Dette stemmer godt overens med det faktum at interessen for tradisjon og kulturarv blusser 
opp i tider med usikkerhet. I dag ser trusselen ut til å være det at samfunnet blir mer og mer 
pluralistisk. Tradisjonsretorikken har alltid spilt på fordommer om verdirelativisme og iden-
titetsoppløsning, som følge av moderniteten, globaliseringen eller innvandring. 

III. Tradisjon som demokratisk problem
Torunn Selberg synliggjør hvor avpolitiserende det er at man faktisk kan vinne fram 
i en politisk debatt ved å vise til de saliggjørende ordene kulturarv eller tradisjon. 
Fordi det regjerer en stilltiende aksept for at man må bevare kulturarven, er det å feste 
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merkelappen kulturarv på noe ”et forsøk på å heve det over diskusjon.” Selberg påpe-
ker videre at det ”å få hevd på merkelappen ”kulturarv” er (…) en måte å løfte sine 
verdier og ideer ut av politikken og inn i en annen sfære” (Selberg 2008). 

Når de saliggjørende begrepene kulturarv og tradisjon trumfer politiske argumenter, 
blir politiske vedtak fattet uten at man har behandlet det helt sentrale spørsmålet: 
Hvorfor?  I fravær av en argumentasjon for å bevare det ene eller andre, gis heller ikke 
meningsmotstandere anledning til å komme med innvendinger. Tradisjonsretorikken 
er med andre ord en effektiv måte å unndra seg demokratisk behandling på.

Et annet demokratisk problem er at tradisjonsretorikken svært ofte skjuler sitt egent-
lige innhold, fordi begrepene er så ulne og mangetydige. Man kan med rette spørre 
seg om våre stortingspolitikere er klar over innholdet i den nye verdiparagrafen de har 
forpliktet seg til å ta inn i Grunnloven i 2012. Der heter det seg at ”Værdigrunnlaget 
forbliver vor kristne og humanistiske Arv.” 
Hva betyr det? Er det noe entydig verdigrunnlag i de to nevnte livssynene? Er det snakk 
om de kristne verdiene til Nina Karin Monsen, eller til Sturla Stålsett? Og blir humanismen 
betraktet som et selvstendig livssyn, eller som et sett med kristenkompatible verdier? 
Det eneste som er sikkert er at dette ikke vil virke samlende. Noen vil uansett føle seg 
ekskludert når man knytter nasjonens fellesverdier til ett (eller to?) utvalgte livssyn blant de 
mange livssynene vi har representert blant dagens og morgendagens nordmenn.  

Men alt håp er ikke ute. Etter valget i 2013 står politikerne fritt til å ta saken opp igjen. Hvis 
de mener alvor med pratet om ”mer demokrati og mer åpenhet”, bør de trekke verdidebat-
tene ned på et politisk nivå igjen og innlemme dem i demokratiske prosesser. La oss håpe 
at vi får en ny verdiparagraf som lar det bli opp til kommende generasjoner å bestemme 
hvilken del av fortiden de ønsker å ta med seg inn i fremtiden. Forhåpentligvis blir de mer 
opptatt av å ta vare på og inkludere hverandre enn å gi forkjørsrett til tradisjon og kulturarv.
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Ber religionen på eit diskursivt nivå – eit tankeinnhald – som 
kallar på interesse også utanfor religionen sitt eige domene? 
Artikkelforfattaren har undersøkt spørsmålet nærare i eit større 
forskingsarbeid.

Religion som diskursiv størrelse
Øystein Brekke

I eigne religionsstudier, både innafor teologi og religionsvitskap, har eg alltid hatt ei 
interesse for kva relevans religionen har utanfor sitt eige domene. Med dette meiner 
eg spørsmålet om religionen sine figurar, praksisar og grunnoppfatningar har noka 
form for tankemessig relevans for menneske som ikkje deler gjeldande religiøse utsyn. 
Dette førte til årvaken interesse for Lynn White sin tese om koplinga mellom den 
jødisk-kristne skapingstanken og den økologiske krisa i vår tid, til den danske teo-
logen Knud E. Løgstrup sine bandsterke studiar i metafysikk og sansefilosofi og til 
dei britiske Radical Orthodoxy-teologane sine vandringar i eit postmoderne lands-
kap befolka av Deleuze, Derrida og ein restituert Platon. Også i temaval for doktor-
graden min blei denne interessa meir eller mindre frivillig ståande sentralt. Her blei 
valet av den franske filosofen Paul Ricoeur (1913-2005) som omdreiingspunkt for 
avhandlingsarbeidet naturleg. For ikkje berre står Ricoeur som ein av dei breiast ori-
enterte og sentralt plasserte filosofiske posisjonane i landskapet i vår tid. Han er også 
ein filosof som gjennomgåande og godt innlese har interessert seg for religiøse figurar 
i tenkinga si og for den jødisk-kristne tradisjonen meir spesifikt. Og, kan hende viktig-
are for min del, har han som filosof med stor interesse for teologien alltid understreka 
sitt ønske om å bli verande filosof og ikkje opptre som pseudo-teolog.

Den hebraiske arven
I den innleiande lesinga mi på feltet blei ein episode ståande som særleg tankevek-
kjande. I året 1955 var ei rekkje filosofar samla til fagleg samtale i Cerisy-la-Salle i Nor-
mandie. Hovudattraksjonen var den tyske filosofen Martin Heidegger som talte om 
filosofien sitt greske vesen og utspring. I den påfølgjande debatten gjer Ricoeur, som 
også var til stades, ei interessant innvending. For, korleis kan den store tyske filosofen 
tråkla seg gjennom filosofien si utvikling frå det gamle Hellas og framover i historia 
og samstundes meir eller mindre oversjå den hebraiske arven som også ligg som ein 
sentral tankeimpuls i vestleg tanke? På kva måte kan den spekulative rikdomen i dei 
bibelske salmane, i mosaisk lovgiving og i dei israelittiske profetane sitt etiske om-
sut for enka, den fattige og den framande reknast som utan betyding for korleis det 
oksidentale mennesket orienterer seg i tilværet? Dette spørsmålet stiller Ricoeur til 
Heidegger. Med tanke på mitt eige arbeid var det vidare interessant at spørsmålet blir 
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stilt nett i ein periode der Ricoeur sjølv førebur sin filosofiske studie av dei religiøse 
mytane, symbola og gudslærene som har prega det vestlege mennesket gjennom his-
toria, i La symbolique du mal frå 1960 («Det vondes symbolikk»).

Sistnemnde verk ga seg difor som eit naturleg fokuspunkt for å studera korleis religiøse 
figurar ter seg for ein filosof som nettopp har blikk for desse også som ‘diskursive stør-
relsar’. Doktorgradsarbeidet mitt fekk såleis form av ei detaljert lesing av denne klas-
siske studien av det ‘falne mennesket’ og erfaringa med det vonde på bakgrunn av 
Oksidenten sine grunnleggjande mytar og førestellingsverd. I lesinga mi er eg vidare 
opptatt av kontinuiteten dette verket har med den fem år seinare studien av Freud, De 
l’interprétation. Essai sur Freud frå 1965, og den utfordringa  psykoanalysen reiser for 
fortolkinga meir overordna. I skjæringsfeltet mellom dei to bøkene dukkar religionen 
på spennande vis opp som ein djupkulturell størrelse med karakter av eit kollektivt 
minne, med spennande tangeringar til det psykoanalytiske teorifeltet. 

Ved å ta skuld- og fridomsproblemet som mitt særlege fokus i drøftinga, og med vekt 
på den jødisk-kristne tradisjonen, gjorde ei rekkje nyare filosofiske arbeid seg raskt 
interessante og synte seg eigna til å setja Ricoeur sine tekstar i spel på ny. Særleg den 
jødiske litteraturvitaren Eric L. Santner, ateisten Slavoj Žižek, den italienske Giorgio 
Agamben og den jødiske filosofen Jacob Taubes sine ulike arbeid på den bibelske ar-
ven stod fram med friske blikk på eit elles velkjent landskap. Det er i det heile tatt verd 
å merkja seg at på den intellektuelle arenaen i dag er det særleg filosofane og ikkje 
teologane som evnar å syna fram både religion og teologiske figurar som relevante og 
interessante for ei samtidig tenking. Dette bør også vera av interesse i vår norske kon-
tekst, der vi gjennomgåande synest å ha vanskeleg for å sjå religionen som noko meir 
enn for dei særleg innvidde og interesserte.

Ein dialektisk religionsteori
Kva har eg så funne i prosjektet mitt? Og, kva er det som kan vera av interesse for 
lærarar innafor feltet religion og etikk? Det eg sjølv umiddelbart forstår som av størst 
allmenn interesse, er den dialektiske religionsteorien som stig ut av arbeidet med 
Ricoeur. I studien av Freud set Ricoeur fram ein analytisk fortolkingskategori, ‘arke-
ologi’, som merkjelapp på den reduktive og kritiske avsløringsstrategien som Freud 
deler med sine medsamansvorne i mistanken, Marx og Nietzsche. Med dette siktar 
Ricoeur mot ei lesing av våre kulturelle uttrykk som avslører deira tildekte natur og 
opphav i bakanforliggjande drivkrefter. Med Marx blir rådande tankar avdekt i suspekt 
samanfall med dei rådande sine tankar, medan Nietzsche syner fram ressentimentet 
som underliggjane kraft i våre intellektuelle så vel som moralske dygder. Med Freud 
får anonyme drifter og instinktuelt urkaos rolla som den skjulte agenten i menneske-
leg kultur og handlingsliv. Det som syner seg for auget, er ikkje ting slik dei eigentleg 
er. Om vi går til religionen sitt domene, blir den allmektige og omsorgsfulle Gud med 
Freud raskt avslørt som produkt av umogent menneskeleg begjær etter trøyst og trygg-
leik i tilværet. 

Som motpol til denne reduktive fortolkinga, set Ricoeur fram Hegel som representant 
for ein teleologisk fortolkingsakse (av gr. telos = mål). Teleologien representerer grovt 
sagt ei fortolking som går andre vegen. Her blir sentrale nedslag av menneskeleg kultur-
liv lesne i lys av dei positive muligheitane som ligg i desse, og ikkje ut frå dei mindre 
vennlegsinna kreftene som arkeologien fører desse tilbake til. Hegel forstår kulturen 
sine figurar i lys av det målet som desse peikar fram mot, som i ytterste konsekvens 
er mennesket sin autentiske subjekts-bliven og forsoning i tilværet. Om vi går til det 
religiøse feltet, er vi no på jakt etter religiøse figurar og førestellingar sitt potensial til å 
føra mennesket fram til nye og autentiske veremåtar i tilværet. Det interessante dialek-
tiske grepet Ricoeur så gjer, er å sjå religionen som berar av begge desse aksane. Det er 
altså ikkje slik at religionen ‘berre tilsynelatande’ ber fram patologiske veremåtar for 
mennesket, men at det ‘eigentleg ikkje er slik det forheld seg’. Religionen er berar av 
illusjon og traume, men ikkje berre dette. For i same religiøse figurar ligg også – sam-
stundes – potensial for menneskeleg mogning og autentisk orientering. Ved kritisk 
og kreativ tolking, og den gjentolkinga som nye religiøse figurar verkar på føregåande 
figurar, ligg muligheita for ei omskaping av det patologiske i menneskelivet i retning 
sunt håp og ei autentisk forsoning med tilværet. Religionen ber såleis både på usunn 
illusjon og autentisk realitetsorientering som muligheit.

Religions- og livssynsfeltet i skulen
Det interessante med dette kritiske og konstruktive innsteget til religionen – no med 
tanke på religionsundervisning i skulen – er, for det første, at ein her ikkje startar med 
det relativt kunstige spørsmålet om religionen er bra for mennesket eller om han ikkje 
er det. Kunstig er spørsmålet fordi det enkelt føreset at religionen skulle vera berre ein 
av desse to. Kunstig er spørsmålet også fordi det synest å føresetja at vi skulle kunna 
velja fritt om religionen bør vera der eller ikkje, alt etter kva alternativ vi fell ned på. I 
eit ricoeursk perspektiv kan religionen berre skildrast som noko som allereie er der, til 
stades i menneskelivet. Han er der i form av tusenårslange tradisjonar og tankestrau-
mar, og han er der som levande realitet for milliardar av menneske på kloten i dag. Re-
ligionen sin aktualitet – i undervisning og i offentleg debatt – kan såleis ikkje avgjerast 
på bakgrunn av kva den einskilde sjølv måtte synast om religionen.

For det andre opnar eit slikt perspektiv fint mot eit fag som ikkje har si grunngiv-
ing i ei allmenn interesse for eit morosamt felt av tilværet, men som nettopp som eit 
skulefag står i relasjon til det normative og ikkje-verdinøytrale prosjektet som norsk 
offentleg skule er. Undervisning i religion, livssyn og etikk i norsk skule er ikkje eit 
fag som skal overtyda nokon i retning særskilte religiøse eller livssynsmessige pref-
eransar. Men det er heller ikkje eit fag som ukritisk og uengasjert gir seg i kast med 
sentrale tilværsorienteringar utan at dette på eit eller anna vis skal vera opplysande for 
eleven. Med dette må vi understreka at RLE-faget er, på linje med alle andre skulefag, 
ikkje eit nøytralt fag. Som eit ordinært skulefag er RLE-faget forplikta på same ver-
diladde føremålsparagraf som alle andre skulefag. Også i dette faget er ei av læraren 
sine overordna oppgåver å fremja respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfri-
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dom, nestekjærleik, tilgiving, likeverd og solidaritet. Her skil oppgåva seg ikkje frå 
samfunnsfagslæraren sitt oppdrag, som heller ikkje i sitt fag kan ta til orde for rasisme 
som eit vél så høgverdig utgangspunkt som toleranse, eller totalitært diktatur som ein 
vél så ønskjeleg måte å organisera eit samfunn på som den demokratiske rettsstaten.

Kategorien som manglar
Problemet som særleg reiser seg for RLE-feltet sin del, er den særlege norske ten-
densen til ikkje å kunna høyra ‘religion’ og ‘verdiar’ i same setning utan samstundes 
å høyra ordet ‘forkynning’. Vi saknar ganske enkelt ei forståing av korleis religionar 
og livssyn kan sjåast som ressursar inn til eit samfunn sitt verdigrunnlag utan at dette 
skjer som religiøs omvending til gjeldande tradisjon. Her kan vi prøva oss med ei om-
formulering av mitt eige forskingsmessige utgangsspørsmål: Har religion og sekulære 
livssyn noko å bringa ein allmenn refleksjon omkring tilværet, utan at ein her føreset 
omvending til innafråsynet? Kortsvaret mitt på dette er ja. Og det er også svaret som 
er inneheldt i den nye føremålsparagrafen frå 2008. På eit anna vis og i langt sterkare 
grad enn føregåande paragraf gjer den nye føremålsparagrafen ei eksplisitt kopling 
mellom dei verdiane som er styrande for norsk skule og ulike religionar og sekulære 
livssyn. Eg tar her utgangspunkt i faget Religion, livssyn og etikk (RLE), men legg 
til grunn at same prinsipielle spørsmål vedgår faget Religion og etikk i vidaregåande 
skule. For RLE-feltet sin del bør dette spora til fortsatt utforsking og refleksjon over 
kva det er ein eigentleg har å gjera med i møte med sitt eige fagfelt. 
Men vi har enno ikkje løyst knuten med forkynningsproblematikken nemnt i det 
føregåande. Vi treng rett og slett ein kategori for å femna inn den ikkje-nøytrale til-
nærminga til religions- og livssynsfeltet som RLE-faget – som eit skulefag – fordrar, 
men som er korkje forkynning eller omvending til religiøs eller anna tru. Her lurer 
eg på om vi, som einskilde har føreslått, kunne smaka på ein restituert kategori som 
‘opplysning’ som ein mogleg veg å gå. Eit slikt perspektiv kunne elles gå fint i spann 
med den nyvunne interessa for danningsomgrepet i utdanningsforskinga og i det of-
fentlege ordskiftet. Om vi er medvitne dei problematiske konnotasjonane ordet tidvis 
har hatt, burde vi i det minste kunna knyta an til Immanuel Kant sitt mål for opplys-
ing om «å føra oss ut av vår sjølvpålagde umyndigheit» som eit verdig ideal også for 
religions- og livssynsundervisninga. Eit opplysande skulefag skal gi elevar ny innsikt 
i tilværet og høve til å forma sin eigen horisont, som ansvarlege samfunnsborgarar og 
som medlemmer av ei offentlegheit dei nødvendigvis vil koma til å dela med andre. 

Når det gjeld feltet religion, livssyn og etikk i skulen meiner eg, i tråd med det nemnde, 
at også det å ha kjennskap til relevant religionskritikk er eit viktig aspekt på linje med 
det å få kunnskap om ulike religiøse tradisjonar. Dette må sjølvsagt – i tråd med all 
pedagogisk refleksjon elles – tilstemmast aldersgruppe og eleven sin horisont. Det vil 
opplevast trugande og vera didaktisk feilskóre å gå til frontalangrep på ein gitt religiøs 
eller sekulær livssynstradisjon i klasserommet, med det for auget å avsløra illusjonen 
og det destruktive i gjeldande verdssyn. Men om vi faktisk meiner at også religionskri-
tikk er eit nødvendig og viktig kunnskapsfelt – som har sine eigne tankemessige prem-

issleverandørar – vil eg hevda at få, religiøse så vel som ikkje-religiøse, vil ha vondt av 
ein runde med Nietzsche, Freud eller Marx, i det minste på vidaregåande skuletrinn. 
Om ein tar desse sentrale tenkjarane som utgangspunkt, ser eg fint for meg at ein vil 
kunna setja elevar i sving med viktig refleksjon utan å trampa over den respekten ein 
som lærar skal ha for dei menneska ein deler klasserommet med og horisonten av det 
som der er viktig for den einskilde.

Det er allereie gått litt tid sidan eg disputerte med avhandlinga, men eg synest stadig 
vi får bekrefta det viktige med at vi held fram religions- og livssynsfeltet ssom noko 
som er interessant for fleire enn ‘for dei særleg interesserte’. Her er læraren stilt eit 
spennande oppdrag.
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Lovregulering av rituell 
omskjæring av gutter 
26. april 2011 sendte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ut et lovforslag om 
rituell omskjæring av gutter på høring. Dette er, som vi vet, en del av den religiøse 
praksisen til de aller fleste jøder og muslimer og fullt tillatt i Norge. Bakgrunnen for 
lovforslaget er å sikre at inngrepet blir utført av kompetente personer og at medisinske 
komplikasjoner på denne måten skal forebygges. Departementet viser til at Sverige og 
Danmark i dag har en slik lovregulering og ønsker at Norge skal innføre det samme. 
I utgangspunktet har HOD ikke ønsket å reise en debatt om omskjæring av gutter, 
men vil ha synspunkter på to modeller for å sikre medisinsk forsvarlighet der modell 
A åpner opp for at andre enn leger kan utføre inngrepet, og modell B ikke gjør det.

Men i høringsrunden har blant andre Human-Etisk Forbunds hovedstyre tatt til 
orde for å forby omskjæring av gutter, et forslag som har vekket livsssynsdebatt, og 
som vi gjengir nedenunder. Vi har bedt Lillian Hjorth som sitter i hovedstyret, om 
å begrunne forslaget nærmere. Vi trykker også utdrag fra høringsuttalelsene til Det 
Mosaiske Trossamfund signert forstanderne Ervin Kohn (Oslo) og Rita Abrahamsen 
(Trondheim) og Islamsk Råd Norge, signert generalsekretær Mehtab Asfar. Rådgiver 
Sven Thore Kloster i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke oppsummerer også 
deres høringsuttalelse. Samtlige av disse bidragene har vi utstyrt med en redaksjonell 
overskrift. Vi er også ansvarlig for foretatte kutt. Samtidig er lenker til de fullstendige 
høringsuttalelsene oppgitt etter den enkelte tekst.

Departementet bearbeider nå høringsuttalelsene med sikte på å utarbeide et konkret 
framlegg for lovregulering av mannlig omskjæring i Norge.

Human-Etisk Forbunds høringssvar oversendt 28. september 2011
Omskjæring av gutter og jenter reiser de samme prinsipielle spørsmål med hen-
syn til barnets livssynsfrihet. For å sikre livssynsfriheten for alle - også barn - må 
foreldre hindres i å gjennomføre irreversible forankringer av en spesiell livssynstil-
hørighet hos sine barn.

Hovedstyret ønsker et lovforbud mot omskjæring av gutter, og ber administras-
jonen ferdigstille høringssvaret i tråd med dette.

Dersom det ikke er politisk flertall for et lovforbud umiddelbart, anbefaler HEF 
at det lages en bred menneskerettslig utredning der barns rettigheter vurderes i 
forhold til foreldres religionsfrihet.
Inntil forbud foreligger bør et minstekrav være en lovregulering som sikrer at om-
skjæring skjer i helseinstitusjoner.

Omskjæring av guttebarn 
Lillian Hjorth

I USA er hele 60 prosent av den mannlige befolkningen omskåret, mens gjennom-
snittet i verden ligger på 20 prosent. Selv om gutteomskjæring er svært utbredt, og 
ingen land har lovforbud mot skikken, bør ikke dette hindre oss i å stille spørsmålet 
om praksisen bør fortsette. 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde i fjor høst et forslag på høring om å lovregulere 
praksisen med å omskjære guttebarn på religiøst eller tradisjonelt grunnlag. Skal inngrepet 
tilbys som en del av det offentlige helsetilbudet i Norge? Høringsrunden har krevet en 
prinsipiell tilnærming og Human-Etisk Forbund (HEF) har i sin respons tatt til orde for 
at omskjæring av små guttebarn ikke bør skje. Det samme har Barneombudet, Sykepleier-
forbundet, Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, Ressurssenteret for menn og flere 
andre aktører gjort. HEF mener det må være opp til guttene selv å bestemme om de vil bli 
omskåret eller ikke og at det derfor bør innføres en nedre aldersgrense for inngrepet, for 
eksempel 15, 16 eller 18 år. Dersom minstealder ikke blir innført, støtter HEF subsidiært 
en lovregulering som skal sikre at omskjæringen skjer i helsemessige trygge rammer, slik 
at barna ikke skal lide unødig overlast. 

Forslaget om at foreldre ikke lenger skal få bestemme at deres små gutter skal om-
skjæres, har medført til dels sterke reaksjoner. Muslimske og jødiske ledere, men også 
en del humanister, mener at standpunktet er uklokt og provoserende. De understreker 
at foreldre som omskjærer sine barn ønsker det beste for dem, og at inngrepet fo-
rankrer barnas identitet og religiøse tilhørighet på en positiv måte. De mener at om-
skjæringen er et ukomplisert inngrep, og at man lager en stor sak ut av noe som i ut-
gangspunktet ikke er det. Ideen om en nedre minstealder mener de er paternalistisk 
og viser en manglende forståelse for annerledeshet. Én mente at forslaget var preget av 
en ”tante Sofie”-holdning: hvis bare alle var som meg, så ville alt bli bra. 

Det er kanskje ikke så rart at noen opplever forslaget som krenkende og at det medfører uro 
og sinne. Når andre mennesker mener noe om ens måte å leve på, og til og med kritiserer 
det en selv setter svært høyt, kan dette være vanskelig. Imidlertid kan ikke religiøs praksis – 
fordi den er religiøs – være fredet fra kritikk. På grunn av de sterke følelsene som er involvert 
i debatten, er det imidlertid viktig å holde en respekt-full og saklig tone. 

Spørsmålet om foreldre skal forbys å omskjære sine guttebarn er menneskerettslig utfor-
drende. Det befinner seg nemlig i skjæringspunktet mellom foreldrenes rett og plikt til å 
veilede barna i religions- og livssynsmessige spørsmål på den ene siden, og barns rettigheter 
på den andre. I bunn og grunn handler det om hvor langt foreldrenes bestemmelsesrett kan 
gå og i hvilken utstrekning samfunnet kan regulere foreldrenes avgjørelser. Når det kommer 
til omskjæring, er det berettiget å stille spørsmål ved hva foreldre kan bestemme. 
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Departementet hevder i høringsnotatet at det tilligger foreldreretten å beslutte om 
guttebarn skal omskjæres eller ikke, og at det verken strider mot FNs barnekonven-
sjon eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Flere har imidlertid kri-
tisert departementet for ikke å ha drøftet saken grundig nok i et prinsipielt og men-
neskerettslig perspektiv. I forhold til barnekonvensjonen fra 1989 – en av de nyeste 
menneskerettighetskonvensjonene – tyder mye på at omskjæring av guttebarn kan 
være svært problematisk. Foreldrenes bestemmelsesrett over sine barn er nemlig 
ikke absolutt, men må drøftes ut fra hva som anses som det beste for barnet. Man bør 
derfor stille spørsmålene: Er det til barnets beste å utsette det for et ikke-medisinsk 
betinget inngrep hvor det fjernes en funksjonell kroppsdel? Er det til barnets beste 
at inngrepet er smertefullt, og at det kan medføre – som regel ukompliserte, men i 
enkelte tilfeller alvorlige – komplikasjoner? Er det til barnets beste at dette gjøres 
før barnet kan si sin mening? Og er det til barnets beste at foreldrene foretar fysiske 
irreversible føringer om barnets livssynsmessige tilhørighet? I forhold til flere av 
artiklene i Barnekonvensjonen synes omskjæring av gutter å være svært problematisk. 
Innføring av minstealder er derfor veien å gå. Da kan guttene selv foreta valget.   

Noen, som Tore Lindholm ved Senter for menneskerettigheter, hevder at et norsk 
forbud mot omskjæring av gutter under en viss alder er menneskerettighetsstridig og 
at staten sannsynligvis ville ha tapt om en slik sak ble klaget inn for Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen. Kanskje har han rett i dette. Samtidig uttaler Njål 
Høstmælingen, en annen menneskerettighetsekspert, at det å gripe inn i foreldres 
religionsfrihet allerede er gjort på flere områder. Eksempelvis er det ikke lov å slå 
barn i religionens navn, selv om man mener at man har mandat til å gjøre det. Han 
viser også til at Norge allerede har et forbud mot omskjæring av jenter. I og for seg 
vil det derfor ikke være unaturlig at et slikt forbud vil gjelde gutter, anfører han i et 
intervju i avisen Dagen 16. september 2011. 
 
Det kan være betimelig å minne om at menneskerettighetene er i stadig utvikling og 
myndighetsområdet i dag kan bli utvidet i morgen. Forutsetningen er at mennesker 
tenker, bruker ny kunnskap, snakker sammen og diskuterer. Sakte, men sikkert endres 
holdninger. Derfor er det viktig å være med i debatten og med åpenhet og rasjonal-
itet vurdere ulike argumenter. Det er å håpe at de trossamfunn som praktiserer om-
skjæring av gutter kan påvirkes og se at saken også har prinsipielle og barnerettslige 
sider. Det at en tradisjon har vart i tusen år, er ikke nødvendigvis et argument for at 
den må vare i tusen år til. 
Teksten er basert på en artikkel som sto på trykk i Fri Tanke 3-4 2011.

Lillian Hjorth, (f. 1962) 
• statsviter, daglig leder av Menneskerettighetsakademiet,  

medlem av Human-Etisk Forbunds hovedstyre.

• Adresse: lillian@mr-akademiet.no

Mannlig omskjæring: 
Religiøst – og medisinsk - 
begrunnet 
Ervin Kohn og Rita Abrahamsen. DMT

 Det Mosaiske Trossamfund (DMT) sier seg glade for departementets påpeking (no-
tatet s.9) av at ”omskjæring ikke kan sies å representere et etisk problem i forhold til 
norsk kultur og tradisjon. Ut fra etisk vurdering bør derfor adgangen til å foreta rituell 
omskjæring av gutter opprettholdes av respekt for religiøse minoriteters kulturelle og 
religiøse tradisjoner.” [...]

Det er mange likheter mellom jødedom og islam, herunder krav om omskjæring av gutter. 
Imidlertid er regelverket og gjennomføringen noe forskjellig mellom de to. Det vi anfører 
kan dermed ikke uten videre overføres til muslimske forhold, selv om det vil være mange 
likhetspunkter. Det som måtte være spesielt for muslimene, må de selv gjøre rede for.

Vi ønsker først å gjøre oppmerksom på en del faktiske feil i høringsnotatet:
2.1. Det heter på s.31 at i Danmark ”er det overrabbineren som foretar inngrepet un-
der veiledning av en lege som er til stede.” Dette er en misforståelse. I Danmark er 
det en mohel (person med spesialutdannelse i å omskjære) som utfører inngrepet. 
Tilfeldigvis er denne mohel også overrabbiner. Men han gjør inngrepet i egenskap av 
å være mohel, ikke overrabbiner. Som mohel har han den nødvendige utdannelse og 
erfaring til å kunne utføre inngrepet uten veiledning av noen. Legen som er til stede 
er der ikke for å veilede, men for å tilfredsstille et lovpålagt krav. Dette kravet er ikke 
særlig tyngende idet det som oftest vil være en lege til stede fordi det er forholdsvis 
mange leger i menigheten. [....]

Det blir fremhevet at inngrepet er religiøst, ikke medisinsk, begrunnet. Dette er i og 
for seg riktig. Men det faktum at i jødedommen er omskjæringen religiøst begrunnet, 
forhindrer ikke at den også kan begrunnes på medisinsk grunnlag. 

Det er godt mulig at våre forfedre var dyktige diagnostikere som forstod sammenhengen 
mellom menneskelig adferd og en god helse. De forstod at mannlig omskjæring ville føre til 
bedre helse. Men som det er vanlig i religiøs sammenheng, nøyde de seg med å gi påbudet 
om omskjæring en religiøs begrunnelse. Historisk har en slik dypere forståelse for medis-
inske sammenhenger ført til at den jødiske befolkningen har klart å beskytte seg mot syk-
domssmitte og derved i større grad gått klar av alvorlige sykdommer enn andre.
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Mannlig omskjæring har mange gode medisinske bieffekter: Mindre mulighet for 
overføring av veneriske sykdommer er en viktig gruppe. Av den grunn blir omskjæring av 
gutter nå anbefalt i bekjempelsen av HIV/Aids. Ikke bare anbefaler WHO dette, WHO har 
hele 6 programmer gående for å oppmuntre til omskjæring av gutter. Klamydia rammer i 
Norge årlig 8.000 menn og 12.000 kvinner med i verste fall kvinnelig sterilitet som resultat. 
Reduksjon av faren for livmorhalskreft og kreft på penis er også positivt. Problemet med for 
trang forhud er selvsagt eliminert. Hertil kommer at på tross av at norske gutter opplæres 
til å holde seg rene under forhuden, slurves det i praksis med urenhet til følge. I andre deler 
av verden, uten god tilgang på rent vann mv, er dette et mye større problem som i stor grad 
løses ved mannlig omskjæring,- til glede for begge kjønn.

Selv om begrunnelsen i jødedommen er religiøs, er det således intet i veien for at den 
reelle begrunnelsen var medisinsk, og det er intet i veien for å gi det en medisinsk 
begrunnelse i dag. Fordelen ved å utføre det tidlig i barnets liv er stor da inngrepet 
da er lite og økonomisk rimelig å utføre. Dermed faller et hovedargument for å forby 
mannlig omskjæring bort. [...]

Modell A er klart å foretrekke. Vi har likevel noen bemerkninger til modellen, slik den 
er foreslått: Forutsetningen om at inngrepet i hovedsak skal gjøres i forbindelse med 
fødselen kan være umulig å etterkomme i jødisk sammenheng, avhengig av hva man 
mener med ”i forbindelse med”. Normalt blir mor og barn sendt hjem kort tid etter 
fødselen. Dersom man med ”i forbindelse med” mener mens mor og barn fremdeles 
er på sykehuset, slik det fremgår på s.37 siste avsnitt, vil det bety at inngrepet skal 
gjøres i løpet av et par dager efter fødselen. Dette er ikke mulig i jødisk sammenheng 
da omskjæringen, hvis mulig, skal skje på den 8. dag. Dette er så viktig at dersom den 
8. dag faller på sabatten, skal det likevel gjøres da, selv om sabatten er hviledagen. 
Unntaket fra denne hovedregelen er dersom det er medisinske grunner til å utsette 
omskjæringen. I så fall skal den utsettes og da kan den ikke utføres på sabatten. Loven 
må ta høyde for denne problemstilling, slik at ikke helsepersonell og andre får uriktige 
oppfatninger om lovens krav til når omskjæringen skal finne sted.

Som kjent er den jødiske organiseringen og gjennomføringen av omskjæring på et 
høyt nivå. Vi ser derfor ingen fordel ved å påby at inngrepet skal foretas av leger. Det 
er også vesentlig å merke seg at resultatet ved en omskjæring som er tilfredsstillende i 
jødisk sammenheng, ikke nødvendigvis er identisk med det resultatet man får ved en 
omskjæring ved vanlig kirurgi. Normalt vil en vanlig kirurgisk omskjæring ikke fjerne 
nok av forhuden til at det tilfredsstiller det jødiske kravet. Vi har således opplevd at det 
ved omskjæring foretatt av norsk kirurg ikke er blitt fjernet nok og at inngrepet derfor 
har måttet bli gjort på nytt.

Endelig skal anføres at det føles noe merkelig at et rituelt inngrep, ved lov skal påbys 
foretatt av helsepersonell, også i det overveldende antall tilfelle hvor medisinsk per-
sonell ikke er nødvendig. [...]

Modell B vil ikke tilfredsstille kravet til rituell omskjæring da inngrepet må utføres av 
en religiøs jødisk person, i praksis en mohel. Å satse på modell B vil derfor tvinge den 
jødiske befolkningen til å få inngrepet utført i utlandet. Avhengig av hvordan regel-
verket utformes, kan det også bety at jødisk liv i Norge vil bli umuliggjort og i praksis 
innebære et forbud mot fortsatt normalt jødisk liv i Norge. [...]

Vi gir vår tilslutning til den tone og retning som høringsnotatet er preget av. Vi kan 
ikke akseptere modell B, men har en sterk følelse av at det heller ikke er aktuelt, men 
mer er satt opp for å vise og diskutere dette alternativet. Med de bemerkninger vi har 
fremsatt ovenfor kan vi gi modell A vår tilslutning. Det er imidlertid avhengig av at 
forskrifter til gjennomføring av loven blir tilfredsstillende utformet, og vi vil gjerne 
være med i en videre diskusjon av disse når man kommer så langt.

Utdrag fra høringsuttalelsen til Det Mosaiske Trossamfund i Oslo og Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim 
datert 13. september 2011. Fullstendig tekst:       
http://www.dmt.oslo.no/filestore/Dokumenter_og_taler/DMT_319Hringsuttalelseomskjring-2.pdf

Omskjæring av guttebarn er 
viktig innen Islam 
Mehtab Asfar og Senaid Kobilica, Islamsk Råd Norge

Islamsk Råd Norge (IRN) [...]  setter pris på at HOD i sitt notat anerkjenner om-
skjæringens lange historie, den sentrale betydningen den har for utøvelse av Islam 
og Jødedommen, samt det brede omfang praksisen har på et ikke-religiøst grunnlag 
blant mennesker med annen religion og kultur. Høringsnotatet viser respekt for mi-
noriteters livssyn og kultur, og for gjeldende medisinsk kunnskap. Notatet legger også 
opp til en konstruktiv dialog for å sikre at dette utføres av kompetente personer, og på 
en forsvarlig måte, i Norge. 

Omskjæring av guttebarn er meget viktig innen Islam. Muslimer er generelt oppfor-
dret i Koranen til å følge eksempelet til profeten Abraham (fvmh) (2:135-136), som 

Ervin Kohn og Rita Abrahamsen 
• Forstander i henholdsvis Det Mosaiske Trossamfund, Oslo og Det 

Mosaiske Trossamfunn, Trondheim.
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ble omskåret i pakt med Guds befaling. Omskjæring er også eksplisitt begrunnet i den 
andre av religionens to primærkilder – profeten Mohammed (fvmh) sine handlinger 
og uttalelser (sunnah) (f.eks. Sahih Bukhari, 2:495 og 72:779). Derfor er så godt som 
alle muslimer omskåret. Islamsk Råd Norge anser derfor omskjæring av guttebarn for 
å være helt sentral for utøvelse av Islam. Følgelig er omskjæring understøttet av den 
europeiske menneskerettighets-konvensjonens artikkel 9 om ”Tanke-, samvittighets- 
og religionsfrihet”, som stadfester ”…frihet til enten alene eller sammen med andre og så 
vel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, under-
visning, praksis og etterlevelse”. 

Omskjæring av guttebarn er også forenlig med FNs konvensjon om barnets rettighet-
er. Medisinske fordeler er godt dokumentert og samsvarer med artikkel 3 om at bar-
nets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. 
Høringsnotatet tar også høyde for delegering av denne retten til foreldrene, som er i 
samsvar med barne-konvensjonens artikkel 5 som fastslår at ”partene skal respektere 
det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre, eventuelt slektninger ...” har for 
veiledning og støtte under barnets utøvelse av rettighetene. Vi mener at retten til om-
skjæring av guttebarn kun kan settes til side dersom det er tungtveiende medisinske 
grunner imot en slik praksis. Det er imidlertid ingen toneangivende forskning eller 
data som tyder på dette (se nedenfor). 

Medisinske fordeler og ulemper ved omskjæring av gutter 
De helsemessige konsekvenser av omskjæring er blitt nøye studert, uten at det er påvist 
entydige negative konsekvenser, hverken av fysisk eller psykisk art. Komplikasjoner 
ved omskjæring er sjeldne (0,2-0,6%), og som regel milde (blødning og betennelse). 
Alvorlige komplikasjoner er hovedsakelig registrert der ukyndige har vært involvert.

Medisinske fordeler synes å være utvetydige. [...] Den dramatiske reduksjonen i flere 
sykdommer skyldes at forhuden gir spesielt gode vekstvilkår for mikrober og fun-
gerer som et smittereservoar. Ved omskjæring reduseres denne faren. På grunn av de 
medisinske fordelene og lav risiko for komplikasjoner anbefaler Verdens Helseor-
ganisasjon (WHO) omskjæring av guttebarn i utviklingsland i kampen mot HIV- og 
livmorhalskreft i disse områdene. Konklusjonen må dermed bli at det ikke er noen 
klare medisinske argumenter mot omskjæring av guttebarn.

Islamsk Råd Norges forslag 
IRN er opptatt av å sikre at omskjæring skjer i ordnede former og i regi av kvalifiserte 
folk. En lovregulering som ivaretar hensynene til både helsemessig sikkerhet og reli-
gionsfriheten er etter vår mening både fornuftig og rettferdig. Det er vår forståelse at 
dette også er Helse- og omsorgsdepartementets oppfatning, og det primære formålet 
med de skisserte modeller for lovregulering av praksisen. IRN er av følgende oppfat-
ning: 

•	 Det	aktuelle	inngrepet	er	marginalt	og	ukomplisert	hvis	det	utføres	av	kvali-
fisert personale. Men slikt kvalifisert personale trenger ikke å inneha en 
spesialitet innen kirurgi. Det er heller ikke gitt at personer med sistnevnte 
kompetanse er best egnet til å utføre inngrepet uten spesifikk opplæring. Vi 
anbefaler derfor at det åpnes for at leger uten kirurgisk spesialitet og annet 
helsepersonell, og eventuelt andre personer som besitter nødvendig spesi-
alkompetanse, også tillates å utføre omskjæring av guttebarn. 

•		En	utdannelses-	og	sertifiseringsordning	for	helsepersonell	som	utfører	om-
skjæring bør være påkrevet. Det bør videre etterstrebes at helsevesenet bygger 
opp nødvendig kompetanse på omskjæringsteknikk. Det er foretrukket at den 
som utfører omskjæring på muslimer selv er muslim, men det er ikke et krav.

 
•		Det	bør	også	være	større	fleksibilitet	med	hensyn	til	hvor	omskjæring	utføres.	

Det viktigste er å påse at det skjer i kontrollerte og godkjente former. Om-
skjæring kan f.eks. tenkes utført poliklinisk eller ved egnede godkjente helse-
fasiliteter utenfor sykehusene. Av hensyn til effektiv ressursutnyttelse kan slik 
kompetanse og tilbud om omskjæring sentraliseres til en viss grad. 

•		Studier	viser	at	omskjæring	er	forbundet	med	minst	komplikasjoner	og	smerte	
når inngrepet utføres tidlig i spedbarnsalder. Islamsk Råd Norge støtter derfor 
en hovedregel med omskjæring i forbindelse med fødsel, men anbefaler også 
her fleksibilitet og i særdeleshet samråd med foreldre når det gjelder tidspunkt 
for utførelsen av inngrepet. [...]

Islamsk Råd Norge anser modell A for å være en bedre løsning fordi den innebærer 
større fleksibilitet og muliggjør mer effektiv utnyttelse av helseressursene. Vi vil imidler-
tid påpeke at modell B også vil være akseptabel for muslimer. 

Utdrag fra høringsuttalelsen til Islamsk Råd Norge datert 3. oktober 2011. Fullstendig tekst: http://www.
regjeringen.no/pages/16338045/IslamskRaadNorge.pdf

Mehtab Asfar og Sanied Kobilica 
• Henholdsvis generalsekretær og styreleder i Islamsk Råd Norge.
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Et trosfrihetsanliggende 
Sven Thore Kloster

Det følgende er en bearbeidet versjon av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke sitt høringssvar 
på Helse- og omsorgsdepartementets forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter.

En innledende betraktning
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (MKR) er Kirkerådet for Den norske kirke 
sin fagavdeling for interreligiøse relasjoner og trosfrihetsspørsmål. MKR har ingen 
spesialkompetanse på verken helsespørsmål eller barne- og ungdomsspørsmål. Det 
ligger derfor en vesentlig føring fra Den norske kirkes side når det er denne avdelingen 
i Den norske kirkes sentraladministrasjon som svarer på Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) sitt høringsforslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter.

Trosfrihetsanliggende
MKR er enig med HOD i at rituell omskjæring av gutter reiser en rekke vanskelige 
problemstillinger av både helsefaglig, økonomisk, juridisk og etisk art. MKR er også 
enige med HOD som argumenterer for at disse anliggendene må vurderes opp mot 
det offentliges ansvar for å hindre at gutter blir utsatt for smerte eller risiko ved ufors-
varlig omskjæring.

I tillegg til en slik pragmatisk argumentasjon, vil MKR understreke trosfrihets-
aspektet ved saken. Det er en kjensgjerning at omskjæring av guttebarn ansees 
som et religiøst påbud blant jøder og muslimer. (I mange kristne grupper, spesielt 
i USA, er det derimot en kulturell praksis). Departementet legger i høringsbrevet til 
grunn at rituell omskjæring ikke kan anses for å være i strid med Barnekonvensjonen 
eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og henviser til EMK 
artikkel 8 og 9, samt artikkel 2 i tilleggsprotokoll 1. 

MKR erkjenner at både trosfriheten og foreldreretten er rettigheter som må veies opp 
mot andre rettigheter, i dette tilfellet barnets rettigheter til ikke blir påført irreversible 
inngrep på kroppen som ikke er medisinsk nødvendige. Men MKR er av den oppfat-
ning at foreldreretten og retten til å oppdra barn i samsvar med egen religiøse tradisjon 
i dette tilfellet vil veie tyngst, slik at et evt. forbud høyst sannsynlig vil være i strid 
med EMK. Ut fra et trosfrihetsanliggende mener derfor MKR at rituell omskjæring 
av mindreårige gutter ikke kan forbys, og derfor må reguleres på ansvarlig vis i Norge.

MKR ønsker modell A
MKR ønsker ikke å gå inn på de helsefaglige, økonomiske eller etiske sidene av saken, 
men legger til grunn at rituell omskjæring av guttebarn er en lovlig praksis i dagens 

Norge, og bør fortsette å være det i lys av jødisk og muslimsk trospraksis. MKR støtter 
HODs anliggender om at inngrep bør utføres av en kompetent person på en forsvarlig 
måte, og at det også er viktig at tilbudet er tilgjengelig for de som ønsker det, slik at 
den religiøse praksisen skjer med minst mulig medisinsk risiko. Både lovmodell A og 
B synes å ivareta disse anliggendene, men MKR vil be HOD om å anbefale modell A 
fordi denne åpner for at også andre enn leger skal kunne utføre rituelle omskjæringer 
på nærmere bestemte vilkår – dvs. av medisinsk godkjent personell, og med lege til 
stede. Mens det i muslimsk tradisjon ikke er noe problem at en lege står for inngrepet, 
er det i jødisk tradisjon viktig at det er en mohel som utfører inngrepet – en mohel er 
en person med spesialutdannelse i å omskjære. Mens begge modeller synes å ivareta 
norske muslimer, vil det kun være modell A som ivaretar anliggendene og praksisen 
hos den jødiske minoriteten i Norge. 

For MKR er det viktig at det flerkulturelle og -religiøse Norge best mulig legger til 
rette for at religiøse minoriteter møtes med forståelse, og at man fra offentlig hold 
søker på best mulig vis å ivareta religiøse minoriteters anliggender så lenge disse ikke 
går på akkord med lovverk eller menneskerettighetene.

Fullstendig tekst: http://www.kirken.no/?event=showNews&FamID=205438

Sven Tore Kloster  
• rådgiver i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke.



6160 RELIGION OG LIVSSYN – 1/2012 RELIGION OG LIVSSYN – 1/2012                            

fagdeBatt fagdeBatt

Et kritisk blikk på Ninian Smarts 
dimensjonsmodell  
Bengt-Ove Andreassen

Ninian Smart (1927–2001) er blitt et navn det er vanskelig å komme forbi når ulike 
tilnærminger til religion skal presenteres og når religionsvitenskapens faghistorie 
skal gjennomgås. Som med de fleste klassikere på feltet refereres og brukes Smarts 
arbeider på ulike måter. I denne artikkelen rettes et kritisk blikk på bruk av Smarts 
kjente dimensjonsmodell. Gjennom den brede resepsjonen modellen har fått, synes 
det i en norsk kontekst å være allment akseptert som en “nøytral” tilnærming til 
religion. Det fører til at tilnærmingen står ukommentert, og bruken av modellen til 
tider er ukritisk. 
 
Smarts dimensjonsmodell
Smart introduserte sitt dimensjonsperspektiv i 1968 og i en mer utfyllende 
dimensjonsmodell i The Religious Experience of Mankind i 1969, som da besto av seks 
dimensjoner. I innledningen til The World’s Religions tretti år senere, er modellen 
utvidet med en materiell dimensjon, til sju dimensjoner (1989: 12–21). Det er 
denne de fleste norske fagbøker refererer til: En dogmatisk/filosofisk dimensjon, 
narrativ/mytisk dimensjon, etisk/juridisk dimensjon, praktisk/rituell dimensjon, 
en opplevelsesmessig/emosjonell dimensjon, sosial/institusjonell dimensjon, og en 
materiell dimensjon. I utgaven av Dimensions of the Sacred fra 1999 (først utgitt i 1996) 
supplerte Smart perspektivet med ytterligere en dimensjon; en politisk dimensjon. 
Denne er ofte ikke nevnt i de norske framstillingene av modellen. 

I følge Smarts skjema bør alle disse dimensjonene være til stede ved enhver beskrivelse 
av religion. Samtidig presiserte han at de tillegges ulik vekt innenfor ulike tradisjoner. 
Smart tar for eksempel høyde for at det i skriftløse kulturer ikke er utviklet doktriner 
på samme måte som i skriftkulturer (Smart 1989: 21). Det gir også et viktig signal 
om at ikke alle dimensjoner nødvendigvis er til stede på samme måte i alle religioner. 
Bruk av modellen i undervisning må også følges av bevissthet om det. I tidligere 
presentasjoner av dimensjonsmodellen omtaler Smart de tre første dimensjonene som 
“para-historical”, mens dimensjonene fire til sju forholder seg til en historisk kontekst. 
Smart trekker opp et skille der de historiske dimensjonene studeres empirisk, mens 
de para-historiske krever innlevelse og empati av forskeren (Smart 1968: 104). 

Dimensjonsmodellen åpner for både innenfra- og utenfraperspektiver på religion. 
Modellen kan brukes retningsgivende, som en arbeidsdefinisjon, for den som 
ønsker å bli kjent med religion, samtidig som Smart også ønsket å trekke fram det 

gjenkjennbare for innsideren. Modellens inkluderende, fleksible og altomfattende 
perspektiv framstår derfor umiddelbart som dens styrke, og er utvilsomt viktig for 
dens gjennomslagskraft. Samtidig foreskrives en innlevelse eller utprøving når Smart 
vektlegger at forskeren må gå inn i religiøse menneskers intensjoner, tro og myter for 
å forstå hvorfor de opptrer som de gjør. 

I Smarts gjennomgang av de sju dimensjonene i The World’s Religions vektlegger han den 
emosjonelle dimensjonen som den viktigste (Smart 1989: 13). Smarts presiseringer 
om opplevelses- og følelsesdimensjonen åpner for å forstå dimensjonsmodellen som 
mer enn et analyseskjema. Innlevelse foreskrives som en vesentlig del av analysen 
Smart tar til orde for: “So it is important in understanding a tradition to try to enter 
into the feelings which it generates”. Smart viser til den tyske teologen Rudolph 
Otto (1869–1937) og knytter følelsesaspektet til det kjente Otto-sitatet om religion 
og det hellige: mysterium tremendum et fascinans – religion er fryktinngytende og 
fascinerende, og kommenterer at det er en god karakteristikk av religiøse opplevelser 
og visjoner av Gud (ibid. 13). Vektleggingen av opplevelser og erfaringer på bakgrunn 
av Ottos begrep om “det numinøse” (det hellige) er uttrykk for en forståelse av religion 
som trancendent fenomen. Smarts røtter i religionsfenomenologien framstår dermed 
tydelig når han forankrer sin modell og forståelse av religion i “det hellige”. Det vil si 
at han bygger sin forståelse av religion i en trancendent kategori som mennesket kan 
erfare.
 
Sammen med orienteringen rundt en trancendent virkelighet, kommer Smarts røtter i 
den religionsfenomenologiske tradisjonen også tydelig fram i måten han understreker 
viktigheten av epochè i studiet av religion (Kunin 2003: 133–135): “[H]e who wishes 
to explore Hinduism will need to get a feel of the impact of Siva and Visnu upon their 
adherents” (Smart 1986: 220–221). Og: “Because feelings enter into religion often 
in an intense way, the exploration also needs to be empathetic (and warmly, loving – 
the student of Buddhism who is alienated from it is scarcely likely to be successful).” 
Smart oppsummerer det som kan virke som motsetninger i hans tilnærming til 
religion, som streber etter å inkludere både innenfra- og utenfraperspektiver, som 
“plural, phenomenological and aspectful.” (ibid.: 220–221) Dette er videreutviklet i 
dimensjonsmodellen.

Begreper som “det numinøse”, “det hellige”, eller “religiøs opplevelse” er ikke 
presise og presenteres ofte med noe ulike vektlegginger i ulike framstillinger. I 
religionsfenomenologien, og for Smart, er begrepene likevel viktige for å beskrive hva 
religion er. I Smarts forklaring av modellen, kommuniseres det at “det hellige” best 
kan forstås ved opplevelse og erfaring, og ikke gjennom definisjoner. Den religiøse 
opplevelse representerer en mulighet for alle til å få en forståelse av hva religion er og å 
“føle ærefrykt for det hellige”. Religiøs opplevelse framstår slik som en nøkkelfaktor for 
å opparbeide en forståelse av hva religion er, og er derfor sentral i Smarts skjema, slik 
den også er blant andre kjente religionsfenomenologer som Rudolph Otto, Gerardus 
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van der Leeuw og Mircea Eliade. Ottos arbeider danner et viktig grunnlag for Smarts 
vektlegging av erfarings- og opplevelsesdimensjonen i hans dimensjonsmodell, og 
han tilskriver Otto stor vekt for utviklingen av studiet av religion (Smart 1989: 349). 
Det har ført til at Smart er kritisert for å stå nærmere en (religio-)teologisk tradisjon 
i sin tilnærming til religion, enn en religionsvitenskapelig (Cox 2006: 220, Wiebe 
1999: 57). Referanser til den tyske teologen Otto gir en pekepinn på at tenkningen er 
innleiret i en religionsfenomenologisk tradisjon med liberalteologiske røtter (Bennett 
1996; Kunin 2003; McCutcheon 2007; Sharpe 1994). Forbindelsen mellom Smart 
og den liberal-protestantiske tradisjonen ligger her, gjennom arbeidene til forskere 
som Otto og van der Leeuw (Cox 2006). Innholdsmessig vises det ved vektlegging av 
opplevelse og erfaring av en trancendent virkelighet, særlig knyttet til begrepet “det 
hellige” (numinøse) som synonymt med religion eller Gud (Smart 1989: 349–350).
 
I faghistoriske framstillinger knyttes omtalen av Smarts arbeider imidlertid 
primært til det sekulære studiet av religion, i motsetning til et teologisk studium av 
religion (f.eks. Copley 2008: 103ff; McCutcheon 2007: 172). Hans tilnærming til 
religion er også karakterisert som en “dekonstruksjon” (Kunin 2003: 134). I nyere 
religionsvitenskapelig teoridannelse er imidlertid fenomenologien behørig kritisert, 
blant annet for dens implisitte teologiske orientering, slik sitatet ovenfor er et uttrykk 
for (Cox 2006, Flood 1999, Sharpe 2005, Wiebe 2005). Smarts dimensjonsmodell 
og hans religionsfenomenologiske orientering har derfor blitt sterkt kritisert for den 
implisitte religiøse konfesjonalitet knyttet til det hellige som den sentrale trancendente 
størrelse. 

Det er Smarts ideal om en “strukturert empati”, en lik behandling av alle religioner 
knyttet til erfaring og fortolkning av en trancendent virkelighet, og som rommer en 
morfologisk interesse lik den hos van der Leeuw, som skaper grunnlaget for å hevde 
at han bygger sin tilnærming på et religio-teologisk fundament. Det gjør at modellen 
eller tilnærmingen er problematisk å overføre på alle religioner, nettopp fordi den 
forutsetter og bygger på at det finnes en trancendent virkelighet, karakterisert ved det 
hellige som mennesket kan kommunisere med. Smarts genuine ønske eller ideal om 
en empatisk forståelse av hva som preger religiøse individer i tanke og handling, og 
hvordan dette kommer til uttrykk i dogmatikk, etikk og materialitet, synes i mange 
tilfeller å skyggelegge de grunnleggende premissene i hans dimensjonsmodell. 
Smarts eksplisitte forankring i Ottos teori om det hellige og erfaring og opplevelse 
av en trancendent virkelighet, sier noe viktig om Smarts vektlegging av subjektet som 
epistemologisk fundament, og hvordan Smarts perspektiver springer ut av en lang 
religionsfenomenologisk tradisjon som kan forankres i den liberale teologien. 

Strategisk bruk
Smart ville anlegge et så bredt, inkluderende og konstruktivt perspektiv som mulig. 
Modellens forsøk på å både inkludere utenfra- og innenfraperspektiver, særlig 
åpningen for en subjektiv erfarings- og opplevelsesorientert beskrivelse av religion, kan 
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imidlertid bidra til å viske ut skillene mellom det religionsvitenskapelige komparative 
studiet av religion og det teologiske. Teologisk orienterte religionsdidaktikere omtaler 
derfor Smart i positive vendinger som religionsfilosof, religionsviter og brobygger 
mellom teologi og religionsvitenskap (jf. Afdal m.lf. 2001). I vurderingen av Smart 
som brobygger ligger nok også en vurdering som åpner for en strategisk bruk av hans 
arbeider for å legitimere religio-teologiske perspektiver. 

Det største problemet med modellen i religionsdidaktikken er dermed at den kan 
legitimere en religio-teologisk religionsundervisning som ikke-konfesjonell og 
religionsvitenskapelig orientert, samtidig som den åpner for og vektlegger erfaring 
og opplevelse, noe som åpner for en religiøs og teologisk tilnærming. Samtidig 
anerkjennes modellen av mange som en nøytral tilnærming til religion. Utfordringen 
med Smarts modell er slik sett alle dens muligheter. De religionshistoriske verk som 
bruker modellen uten å kommentere det grunnleggende perspektivet for den, bidrar 
til å gjøre Smarts dimensjonsmodell stueren og allment akseptert når den brukes rent 
deskriptivt. Smarts modell kan ikke fritas for kritiske drøftinger, og enhver bruk av 
hans fenomenologisk og religio-teologisk orienterte perspektiver, bør også ta høyde 
for den omfattende kritikken av religionsfenomenologien som i dag foreligger. 

Oppsummering
Utgangspunktet for denne artikkelen har sin bakgrunn i en observasjon av at Smarts 
dimensjonsmodell har fått stadig større utbredelse i en norsk kontekst, fra læreplaner 
til religionshistoriske oversiktsverk og innføringsbøker i religionsdidaktikk. 
Smarts arbeider gir mange tolkningsmuligheter. Den brede resepsjonen av 
dimensjonsmodellen reder grunnen og legitimerer den strategiske bruken. Den 
strategiske bruken er nødvendigvis ikke misbruk, men en mulighet som ligger i 
Smarts modell ved dens religionsfenomenologiske religio-teologiske orientering. 
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En kort kommentar til   
Bengt-Ove Andreassen  
Knut A. Jacobsen

Redaksjonen av Religion og livssyn har bedt meg om å kommentere denne korte, 
men interessante artikkelen av Bengt-Ove Andreassen. En lengre versjon av hans 
artikkel er trykket i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (Andreassen 2010). Her hevder 
forfatteren feilaktig at jeg var leder av læreplankomiteen av 2006 for faget Religion og 
etikk i videregående skole (Andreassen 2010: 61). Det var imidlertid teologen Tarald 
Rasmussen som var leder av denne komiteen. Jeg ønsker ikke gå inn på en diskusjon 
om Ninian Smarts forståelse av religion og livssyn (som han med et samlenavn kalte 
”worldviews” som han mente kunne analyseres etter samme mal, noe han illustrerte 
med sin bok om Mao Tse-Tung i 1974). Smart mente at religionsvitenskapen skulle 
studere religion som et menneskelig fenomen og at religionsvitenskapen skulle 
ha et agnostisk utgangspunkt, og at empati og innlevelse var sentrale metoder i 
religionsvitenskapen (fordi religionsvitenskap var et studie av mennesker). Da han 
grunnla religionsvitenskap som fag i England, ved University of Lancaster i 1967, ble 
navnet ”Religious Studies” valgt. Navnevalget handlet delvis om å distansere faget fra 
”History of Religions”, som ble assosiert med Mircea Eliade som hadde en politisk 
fortid som fascist i Romania, og bedrev religionshistorie uten historie. Valget handlet 
også om at navnet ”science of religion”, som Smart hadde foretrukket, allerede var tatt 
av den kvantitative religionsosiologien (som i navnet Journal of the Scientific Study of 
Religion). Smart var en generalist, med mest sans kanskje for religionsfilosofi, men 
det var det empiriske studiet av religion (feltarbeid og tekststudier) han var opptatt 
av som kjernen i faget. Han beundret vitenskapsmenn som vitenskapsfilosofen Karl 
Popper og språkfilosofen J. L. Austin, som han kjente fra studiedagene i Oxford. 
Han var sentral i en periode i utviklingen av religionsfaget i skolen i England. Det er 
interessant at Smart har fått stor innflytelse i det norske skolefagene om religion (RLE, 
RE og lærerutdanningen), men ikke særlig merkelig. Hovedpoenget med dimensjoner 
var at religionene i undervisningen bør presenteres på en balansert måte. 

Hovedpunktet i artikkelen til Andreassen synes å være at Smarts dimensjonsmodell 
”forutsetter og bygger på at det finnes en transcendent virkelighet” og at ”den kan 
legitimere religio-teologisk religionsundervisning”. Jeg oppfatter dette som en 
feiltolkning. Modellen bygger på et agnostisk syn, som verken utelukker eller 
forutsetter at det finnes ”en transcendent virkelighet”. Andreassen mener modellen 
stenger for andre religionsvitenskapelige ideer. Men ikke nødvendigvis. Smart var 
ikke mot definisjon av religion, men mente at religion var et for komplekst fenomen til 
at det lot seg definere i en enkelt setning. Det er særlig at opplevelsesdimensjonen er 
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inkludert Andreassen oppfatter som ”snikteologisering”. Med opplevelsesdimensjonen 
i læreplanen menes noe annet, at religion er noe mennesker gjør og at menneskene 
faktisk opplever med de fem sansene når de observerer rituelt liv. Eksemplet kan 
være et hinduistisk ritual innerst i mørket i et sørindisk klassisk tempel der alle 
sansene involveres: lyd av musikkinstrumenter, lukt av røkelse, brent kamfer og olje, 
smak fra sukkertøy som mottas som prasad, farger fra ild og blomstene som pynter 
gudefigurene, og varmen fra arti-ilden som føles med hendene når presten gjør den 
tilgjengelig for tilbederne. Dette er opplevelse, og å ikke ta med et slikt punkt ville ta 
vekk en viktig side ved religion. Men det ligger ikke en føring på at dette skal forstås 
som noe annet enn som noe mennesker gjør. Det hele er et velregissert drama, laget 
av og for mennesker. Tempelritualer og når det flyttes ut på gatene som opptog, er ofte 
publikumsorienterte og har noe felles med teateret med regissør, manus, skuespillere 
og publikum, men med mer omfattende sosiale konsekvenser (se Jacobsen 2008 for 
nærmere beskrivelser og analyser). For flere forskere er dette en av religionens mest 
interessante sider.
Formuleringen som er valgt i læreplanen ligger nær opp til dimensjonene slik Ninian 
Smart formulerte dem, men det skyldes at han formulerte dem i et språk som ligger 
nær dagligspråket. Det ligger ingen føring på at Ninian Smarts religionsforståelse her 
er adoptert. Hvis jeg hadde fått formulere punktet om dimensjonene i læreplanen 
hadde det stått ”presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter 
og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle 
uttrykk, politikk og økonomi i buddhismen, hinduismen, islam, jødedommen og 
kristendommen.” Hensikten ville være å kompensere for det svært uheldige fraværet 
i læreplanen av obligatorisk fordypning i hinduismen og buddhismen. Dette fraværet 
hverken har eller har hatt religionsvitenskapelig støtte. 

Religionsvitenskapens kunnskapsområde utgjør bare en (skuffende) liten del av faget 
Religion og etikk. Men religionsvitenskap kan kanskje heller ikke forvente å ha et slikt 
skolefag helt for seg selv, selv om vi gjerne skulle ønske det. Skolefaget har en fortid og 
derfor er det konflikter. Men hvis et religionsfag skal ha en fremtid i skolen, trengs det 
allianser heller enn ny dogmatisme om den rene lære. Faget har berøring med andre 
universitetsfag som teologi og historie. Det er flere fag som har bånd til skolefaget 
Religion og etikk og dette skaper mangfold, og det er kanskje en grunn til at faget ikke 
er forsvunnet fra skolen. 
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Spalten Fra forskningsfronten låner denne gang øre til Marie 
von der Lippe. Hun disputerte i 2010 ved Universitetet i 
Stavanger med avhandlingen Youth, Religion and Diversity: 
A qualitative study of young people’s talk about religion in a 
secular and plural society - A Norwegian case. 

Hvordan snakker ungdom om 
religion? 
Hva mener ungdom om religion? Hva betyr religion for ungdom i hverdagen, og hvor-
dan snakker de egentlig om religion? Temaet for avhandlingen er knyttet til hvordan 
ungdom uttrykker seg omkring religion i et flerkulturelt og sekulært samfunn som det 
norske. Mer spesifikt er studien rettet mot ungdom i alderen 13-15 år, og deres opp-
fatninger og erfaringer med religion i eget liv, på skolen og i samfunnet mer generelt. 
Elever ble over en lengre periode observert og filmet i RLE-timene, 154 deltok i en 
kvalitativ spørreundersøkelse og 20 elever ble dybdeintervjuet både individuelt og 
i grupper. I tillegg kom en kvantitativ spørreundersøkelse med over 700 elever. Re-
sultatene fra de ulike studiene ble sammenlignet med syv andre land i Europa som 
deltok i undersøkelsen. Ordvekslingen under er hentet fra en gruppesamtale med fire 
15-åringer som deltok i den norske delstudien:

Hanna: Religion er en kilde til konflikt. Det ser vi på nyhetene hver dag.
Christian: Du har jo 9/11 (…) Det hadde ikke vært like mye om islam hvis det ikke 
var for det […].
Marie: Husker dere den dagen?
Alle: Ja.
Hanna: Jeg husker bilder fra avisene. Folk som hoppet. Jeg tror ikke jeg så det på ny-
hetene. Men jeg husker bildene. Av de bygningene som falt sammen, og folk som hop-
pet ut. Men jeg vet ikke om jeg husker det fra da, for det meste tror jeg er ting som 
jeg har sett etterpå. Dokumentarer og filmer og sånn som går på TV hele tiden […] . 
Thomas: Jeg var i Portugal og så det på CNN. En time senere så jeg hele eksplosjonen. 
Jeg trodde først det var en trailer for en film eller et eller annet. Men så så jeg at det 
var ekte. 
Melany: Jeg så det på nyhetene akkurat når det raste ned. Jeg var hjemme hos en ven-
ninne og så sa moren vi skulle komme og se. Vi snakket om det på skolen husker jeg 
[…]. 
Marie: Ble folk mer redd for islam?
Melany: Det har jo skapt fordommer.
Hanna: Jeg har ikke tenkt at det har noe med islam å gjøre. Det handler jo ikke om det. 
Altså 99 % av alle muslimer kunne jo aldri tenkt på å gjøre noe sånt […].

fra forskningsfrontenfagdeBatt
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Utdraget fra intervjuet over viser til noen sentrale sider ved avhandlingens tematikk. I 
denne samtalen kommer ungdommene inn på forholdet mellom religion og konflikt 
gjennom referanser til hendelsene i New York 11/9 2001. De husker hendelsen særlig 
fra media. De to flyene som fløy inn i tvillingtårnene og Pentagon denne dagen satte 
islam på dagsorden, og muslimer kom i et kritisk søkelys. Avhandlingen viser at ung-
dom relaterer religion og konflikt først og fremst til islam, og de representasjonene de 
får gjennom media. Bildet er likevel ikke entydig: Mens Hanna ”ikke [har] tenkt at 
[9/11] har noe med islam å gjøre”, mener Christian ”Det [ikke] hadde vært like mye 
om islam hvis det ikke var for det [9/11]”.  

Avhandlingen har ikke et eksplisitt fokus verken på islam eller religionskonflikter, 
men undersøker hvordan ungdom uttrykker seg omkring religion og religiøst mang-
fold mer generelt. Ved bruk av en diskursanalytisk tilnærming har jeg sett på hvordan 
ungdom snakker om religion. At flere av analyseeksemplene i avhandlingen likevel er 
relatert til islam og muslimer, skyldes at ungdommene i stor grad forbinder religion 
med islam. Studien viser også at elevene i samtaler om religion lett kommer inn på 
emner knyttet til etnisitet og hudfarge. Mørk hudfarge forbindes i stor grad med reli-
gion generelt og muslimer spesielt, mens ”hvit” og ”ikke-religiøs” ser ut til å være en 
umarkert og uproblematisk posisjon.

Hvilken betydning har disse funnene for skolen? Diskursanalysen viser at det er mye 
å lære ut fra hvordan elevene snakker, hvordan de forhandler om mening, både i og 
utenfor klasserommet. Måten de uttrykker seg på får også betydning for hvordan de 
oppfatter seg selv og for hvordan de oppfatter andre. Hvordan andre elever oppfatter 
deres måte å presentere seg selv på som kristen, muslim eller ”ingenting”, vil igjen 
påvirke hvordan ungdommene ser på seg selv. For å kunne bryte ned fordommer og 
stereotypier er det derfor viktig å gjøre elevene mer oppmerksomme på hvordan de 
snakker med hverandre om religion. I dette arbeidet har religions- og livssynslæreren 
en spesielt viktig rolle. 
Studien var som sagt en del av et større europeisk prosjekt relatert til religion i skolen: 
Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transfoming 
Societies in Europe (REDCo). I forbindelse med det europeiske prosjektet ble det 
utarbeidet retningslinjer og anbefalinger for hvordan man kan jobbe med spørsmål 
om religion og mangfold i skolen. Retningslinjene finnes i norsk versjon på REDCos 
hjemmeside: http://www.redco.uni-hamburg.de/web/3480/3481/index.html
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I  spalten Et Europa i endring er turen kommet denne gangen til 
Tyskland. I dette bidraget legges hovedvekten på konsekvensene 
av et paradigmeskifte i tysk utdanningspolitikk akkurat nå.

Religionsfaget i Tyskland   
– noen utviklingstrekk  
Peter Schreiner

Hva er Rex mixta? Uttrykket er en betegnelse på at stat og religiøse samfunn og kirker 
samarbeider. I Tyskland er dette situasjonen for religionsfaget (RE) i den offentlige 
skolen. Den følgende artikkelen presenterer noen hovedtrekk ved faget, den pågående 
debatt og utfordringer. 
Tyskland er en sekulær stat med skiller mellom stat og kirke (religion). Dette betyr 
at staten er nøytral i forhold til religion og livsanskuelser, men ikke slik forstått at den 
ikke bryr seg om verdier og religiøs frihet. Grunnloven (artikkel 4) garanterer frihet 
fra religion, men også frihet til religion. Dette gir rom for religiøse samfunn og kirker i 
den offentlige sfære, inkludert utdanningssystemet.
Med bakgrunn i trosfriheten og det faktum at staten ikke skal organisere innholdet i 
religiøs opplæring i skolen, foregår det et samarbeid mellom trossamfunnene og de 
statlige organene. Ifølge artikkel 7 i Grunnloven er RE et «ordinært skolefag» som skal 
undervises « i samsvar med prinsippene i trossamfunnet». I praksis betyr dette at staten 
gir rammeverket og har det overordnede ansvaret for utdanningssystemet, og at tros-
samfunnene samarbeider med tanke på pensum, lærerutdanning så vel som lærebøker.
Tyskland er en føderasjon med 16 delstater (Länder), og det primære ansvaret for 
utdanning ligger hos hver enkelt delstat. Derfor er situasjonen for RE påvirket av kon-
teksten i den enkelte delstat. I de fleste delstater er RE undervist enten som romersk-
katolsk eller protestantisk RE i all skole. I tillegg tilbys også ortodoks RE, jødisk RE 
og i økende grad også islamsk RE. I noen delstater er RE organisert annerledes (Ham-
burg: RE for alle, Bremen: ikke-konfesjonelle bibelstudier, Brandenburg: LER: liv-
sorientering, etikk og religioner).
Begreper som «konfesjonell» eller «trossamfunn» refererer til et delt ansvar som 
staten og de religiøse trossamfunnene har. Begrepene involverer ikke noen forvent-
ning om utbyttet av kurset. «Målet for religionsundervisningen skal ikke være å gjøre 
elevene til, for eksempel protestanter eller katolikker, men å være i utgangspunktet 
pedagogisk orientert » (Schweitzer, 2011, s. 117). I tråd med Schweitzer foretrekker 
jeg å snakke om «trossamfunn» i stedet for «konfesjonell» fordi dette imøtekommer 
en åpnere holdning i faget og kan forhindre misforståelsen om å være konfesjonell i en 
snever forstand. Dette inntrykket er forsterket av initiativene om en samarbeidende 
religionsundervisning basert på dialog mellom konfesjoner og religioner.
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Dagens utvikling er preget av særlig to utfordringer:
1. Den prinsipielle debatten har sin bakgrunn i et paradigmeskifte innenfor utdan-

ningspolitikken hvor utviklingen har gått fra en input-orientert tilnærming til et 
fokus på læringsutbytte der elevenes kompetanse og læringsresultat betyr mer 
enn selve læringsprosessen. Dette har reist spørsmålet om hvordan RE bidrar til 
den generelle utdanningen og hvilke kompetanser RE kan fremme. 

 En ekspertgruppe organisert av Comenius-instituttet har utarbeidet en mod-
ell for kompetanser gjennom religionsfaget med tanke på at kompetansene 
dekker både kunnskap, ferdigheter, holdninger, men også handlingskom-
petanse.  Gruppen identifiserte religion som et fenomen uttrykt på en annen 
måte: som individuell tro eller overbevisning, som innhold i et skolefag basert på 
teologi og kristendom i et protestantisk perspektiv, som innhold og praksis i an-
dre religioner og livssyn innen et pluralistisk samfunn, som kulturelt faktum i 
samfunnet uttrykt i musikk, kunst, litteratur, reklame, sport. Videre ble også 
de ulike dimensjonene i møte med religion belyst, slik som persepsjon (gjen-
kjenne og beskrive), kognisjon (forstå og fortolke), uttrykke (skape og handle), 
samhandling (kommunisere og bedømme), deltagelse (delta og bestemme). På 
dette grunnlaget er det stilt opp 12 grunnleggende kompetanser i religionsfaget 
(Fischer og Elsenbast 2006, s. 19f) som inkluderer det å kunne uttrykke egen 
tro eller virkelighetsforståelse i dialog med andre og å kunne undersøke kritiske 
syn på religioner.

2. Diskusjonen om kompetansene fremmet av religionsundervisningen har reist 
spørsmålet om empiriske data knyttet til religionsundervisningen. I rammen 
av å etablere et permanent monitor- og rapporteringssystem om pedagogiske 
aktiviteter hvor kirker er involvert, er også religionsundervisningen et sentralt 
tema. Et pilotprosjekt initiert av Comenius-instituttet har begynt å undersøke 
situasjonen for religionsundervisningen og å utarbeide indikatorer for å identi-
fisere suksessraten for undervisningen. Dette inkluderer også status for og ut-
danningen av RE-lærere.
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Hinduismen  
Hvem er dere?
Hinduismen er et navn for en mosaikk av religiøse og kulturelle tradisjoner som finnes 
hovedsakelig i India, Sri Lanka, Nepal, og de mange sørasiatiske diasporaene over hele 
verden. Hinduismens religiøse praksiser er ofte lokale, men lokale guder og gudinner blir 
gjerne identifisert med de største guddommene. Guddommelig kraft er tilgjengelig i tem-
pler, men også i elver og vann, i steder i naturen og i hellige personer. (Jacobsen 2009a). 
Flertallet av hinduene i Norge er fra Sri Lanka. Hinduismen her er dominert av det tamilske 
teologiske systemet shaiva siddhanta. Gudene Shiva (tamil: Civan), Murugan og Ganesha 
(tamil: Vinayakar, Pillaiyar) og gudinnen Durga (Thurkai) er særlig viktige. De fleste hin-
duene med indisk landbakgrunn i Norge følger religiøse tradisjoner fra det nordlige India 
rundt gudene Krishna/Radha, Rama/Sita og Durga. I Norge bor det mellom femten og 
tjue tusen hinduer, og i verden rundt en milliard (Jacobsen 2009b). 

Hva står dere for? 
Shaiva siddhanta-systemet ble utformet i det 12. århundre i Sør-India. Shivas nåde, tilbedelse 
og menneskets frelse er hovedtemaer her. Virkeligheten består av tre evige og virkelige sub-
stanser: Gud (pati), sjeler (pashu) og sjelenes bånd til gjenfødselens kretsløp (pasha). Sjelene 
er deler av Gud, Shiva, men vi har glemt at vi er Shiva. Derfor må vi vekkes opp for å huske vår 
egentlige identitet. Shiva er selv aktiv i å frelse sjelene. Gjennom Guds nåde får vi erkjennelse 
av Shiva som en respons på vår tilbedelse av ham. Sjelene blir da Shiva. (Jacobsen 2009b).

Hva er deres bidrag til samfunnet?
Hinduismen inneholder mange av menneskehetens fremste idealer. Den har en unik 
etikk som fremhever tålmodighet, tilgivelse, selvbeherskelse, respekt for andre, ren-
het, sansekontroll, visdom, lærdhet, sannhet og ro. Hinduismens yogatradsjoner har 
fem etiske regler som skal innlede yogaveien: ikke skade andre, ikke lyve, ikke stjele, 
ha kontroll over seksualdriften og ikke være grådig. Hinduismen rommer et enormt 
mangfold, men mange hinduer tror at ett guddommelig prinsipp ligger til grunn for 
mangfoldet. Hinduer mener det samme guddommelige prinsippet tilbes i mange re-
ligioner og at mange religioner kan være veier til det samme målet. ( Jacobsen  2010). 
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Polygami er et diskusjonstema i islam – og i kristendommen. 
Bidrag til I dødvinkelen denne gang handler om det siste

Monogami og polygami    
i afrikansk kristendom   
For den kristne kirke i Afrika har polygami vært et stridsspørsmål helt siden den første 
misjonsvirksomheten begynte. Bakgrunnen er at kristendommen i utgangspunktet 
hevdet det livslange monogame ekteskapet som ideal. Dette ideal var bygd på 
skapelsesberetningens utsagn om at ”mannen skal forlate sin far og sin mor og holde 
fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp” (1 Mos 2,24 oversettelse av 2011), 
en tekst som også blir anført av Jesus i Matt 19, 1-6. Jesu ord forutsetter at monogami 
var den vanlige ekteskapsformen på Jesu tid, men hans svar gjelder egentlig spørsmål 
om skilsmisse. En entydig kristen holdning har imidlertid blitt problematisert ved 
at Bibelen ikke inneholder noe forbud mot polygami, og at polygami var vanlig i 
gammeltestamentlig tid uten at det reises direkte kritikk mot det som ordning.

De afrikanske kirkenes tidlige holdning, særlig under påvirkning av vestlige misjonærer, var 
at polygami var synd. Derfor ble den polygame mann ikke opptatt i kirken ved dåp før han 
hadde sendt bort alle konene unntatt den første. Konene derimot, som jo bare hadde en 
mann, kunne tas opp. Det var imidlertid uenighet om polygami kunne sidestilles med hor 
eller utroskap og derfor måtte forbys med øyeblikkelig virkning, eller om det var en kulturelt 
og økonomisk bestemt ordning som kunne tolereres en tid før den ble avviklet. Kristne 
ledere som i prinsippet var imot polygami, forsto snart at å sende konene bort ofte førte 
til stor sosial nød for kvinnene og deres barn. Kirkene i Afrika har derfor etter hvert innført 
den praksis at de koner som en mann har giftet seg med før han ble en kristen (døpt), kan 
beholdes, men det er ikke tillatt å ta seg flere koner etter dåpen. I siste tilfelle vil han kunne 
settes under kirketukt. Menn som lever i polygame ekteskap, kan altså være medlemmer 
i kirken, men blir ofte utelukket fra preste- og andre lederstillinger.   Tendensen i de store 
historiske kirkene i Afrika er en klar bevegelse bort fra polygami, men i enkelte såkalte 
African Instituted Churches  er polygami fortsatt godtatt.
En god drøftelse av polygami som etisk utfordring finnes i Geir Skårland: Polygami: 
En etisk utfordring for afrikanske kirker. Upublisert spesialoppgave, Stavanger: 
Misjonshøgskolen, 2000.
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I denne spalten dykker vi ned i tidsskriftarkivet på utkikk etter 
artikler med relevans for dagens nummer. Artikkelen gjøres 
tilgjengelig på Religionslærerforeningens nettsted.

Fra arkivet: Hajj
Tradisjonsbegrepet står naturligvis sentralt i både RLE-faget og religion og etikk-faget – og 
derfor også i tidsskriftet Religion og livssyn. Vi skal trekke fram noen enkeltnummer her før 
vi lander på den utvalgte artikkelen. Temaet for 3/1995 var “Trosskiftet”. En nøkkelartik-
kel her var humanisten Inge Eidsvågs “En dyp strøm i vår historie” der han reflekterte over 
en bestemt formulering i læreplanens generelle del: “Den kristne tro og tradisjon utgjør en 
dyp strøm i vår historie – en arv som forener oss på tvers av alle trosretninger.” Generell del 
har overlevd Kunnskapsløftet, og ser fortsatt ut til å ha bred tilslutning, men se likevel Kaja 
Melsoms bidrag i dette nummeret.

Temaet for 2/1997 var “Postmodernisme” og her kom kompleksiteten i brytningene mel-
lom fortid og nåtid tydelig fram. Kunsthistorikeren Gunnar Danbolt beskrev i artikkelen 
“Etter modernismen” overgangen fra modernisme til postmodernisme som “et brudd, men 
ikke et totalt brudd. Det er snarere tale om et dialektisk brudd, hvor noe i modernismen 
forkastes og andre aspekter beholdes med ny verdi og betydning” (s. 22). Femten år etter er 
begrepet postmodernisme kanskje utdatert, nettopp fordi kontinuiteten bakover, som Dan-
bolt antydet her, er blitt enda tydeligere.

I 4/2002 var temaet “Religion og vold”, her ble med andre ord problematiske sider ved den 
religiøse arven betonet. Temaet ble drøftet både i forhold til kristendom, islam, buddhisme 
og hinduisme. Dette er ikke mindre aktuelt i dag, noe vi ser også i interessen fra elevene.

Pilegrimsreiser fikk oppmerksomhet i 4/2003 og her har vi hentet fram  Nora S. Egg-
ens “Hajj. Islams pilegrimsferd til Mekka”, s. 21-26. Artikkelen er en presis beskrivelse 
av hvordan dette viktige ritualet i islam blir gjennomført og hva som er dets religiøse 
betydning. Også sentrale bønner knyttet til pilegrimsreisen er gjengitt og oversatt. På 
denne måten er artikkelen en god kildetekst i undervisningen. Eggen er arabiskfilolog 
og islamforsker, stipendiat ved Universitetet i Oslo og har også bidratt på nettstedet 
www.islam.no.  Hun har foretatt noen mindre rettelser i forbindelse med at teksten nå 
gjøres elektronisk tilgjengelig på Religionslærerforeningens nettsted.

Nora S. Eggens artikkel er, sammen med andre utvalgte artikler fra arkivet, lagt ut her:  
http://www.religion.no/?page_id=175
Interesserte kan bestille eldre nummer ved å kontakte religionoglivssyn@gmail.com

oak

fra arkiVet
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Om å være den 
generaliserbare Andre   
Eva Mila Lindhardt

Som danske i Norge gjennom snart 20 år opplever jeg fortsatt å bli utsatt for positive 
generaliseringer à la: «Åh du er dansk, jammen danskene er nå også så hyggelige» 
Og «jeg har selv vært mye i Danmark, helt siden jeg som liten dro til Legoland og 
Givskud Dyrepark.» Selv reklamebransjen spilte på dette da den for noen år tilbake 
kjørte en reklame som handlet om at «det er dejlig å være norsk i Danmark».  Det 
danske språk, det ekstreme alkoholkonsumet og den litt mer udefinerbare danske 
hygge går igjen i disse positive generaliseringer. Konkret har det for meg betydd at 
det er lett å være dansk i Norge.  Men hva gjør det med oss når de generaliseringer 
vi møter ikke er så positive lengre?  Mange mennesker i Norge opplever i dag å bli 
gjenstand for negative generaliseringer, enten på grunn av etnisitet og religion eller på 
grunn av politisk ståsted og noen ganger også på grunn av seksuell legning.  

I november 2011 reiste jeg til Sri Lanka på et kortere forskningsopphold for å intervjue 
buddhistiske nonner. Jeg hadde da ikke vært i landet siden 2006 og i mellomtiden er den 
årelange borgerkrigen mellom Tamiltigrene (LTTE) og landets regjering opphørt. I 2009 
endte krigen da Tamiltigrene ble slått militært. I dag styrer den buddhistiske presidenten 
Mahinda Rajapakse landet med hård hånd. Men selv om krigen kanskje er over, er 
følelsene det ikke, og det hersker blant noen buddhister et sterkt hat til Erik Solheim og 
mer generelt til Norge og nordmenn. Nå skal ikke jeg her gå i generaliseringsfellen og si 
at alle buddhister på Sri Lanka tenker slik, men jeg opplevde flere ganger i løpet av mitt 
tre ukers opphold en enorm skepsis mot min person, når jeg fortalte ulike informanter 
at jeg kom fra en utdanningsinstitusjon i Norge.

For å skjønne hva dette handler om trengs litt mer bakgrunnsinformasjon:  Fra 1997 
har Norge, med Erik Solheim i spissen, vært involvert i ulike former for fredsarbeid på 
Sri Lanka, det handler både om en rolle som tilrettelegger for fredssamtaler, og Norge 
har også ledet den nordiske sivile observatørgruppen Sri Lanka Monitoring Mission 
(SLMM). Denne gruppen overvåket og registrerte brudd på våpenhvileavtalen etter 
at den kom i stand i 2002 og frem til det endelige bruddet i 2008. Etter dette har ikke 
Norge spilt noen særlig rolle på Sri Lanka. Nylig utkom det en evalueringsrapport 
bestilt av NORAD som gir Norge ståkarakter for sin rolle i fredsarbeidet på Sri Lanka. 
Men en del buddhister på Sri Lanka var og er av en helt annen oppfatning. De mener 
at Norge, representert ved Erik Solheim, forsøkte å presse dem til å inngå en avtale 
med det de anser som en terroristorganisasjon og at Norge er en imperialist-stat 
som blander seg i interne affærer og som ønsker å undergrave Sri Lankas nasjonale 
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suverenitet. Det er mange nyanser her som ikke jeg skal gå inn på nå, men jeg kan bare 
konstatere at Norges rolle i konflikten har ført til at mange buddhister på Sri Lanka 
forbinder noe negativt med Norge og nordmenn. 

For meg som forsker fikk denne generaliseringen av nordmenn og Norge flere konkrete 
konsekvenser. For det første var det to munker som nektet å la seg intervjue av meg da de 
hørte jeg kom fra Norge. En tredje munk gikk med på det, men ga uttrykk for sin avsky med 
et veldig tydelig kroppsspråk og sin uvilje mot å svare på mine spørsmål. Jeg hadde under 
oppholdet også behov for en oversetter og siden jeg skulle intervjue buddhistiske nonner 
om blant annet religiøse spørsmål, ville jeg finne en buddhistisk oversetter som var kjent 
med den buddhistiske terminologi. Jeg ble kjent med en kvinnelig student som snakket 
godt engelsk, men da hun spurte sine foreldre og de hørte jeg kom fra Norge, ble svaret nei. 
Etter enda et avslag fikk jeg til slutt tak i en katolsk kvinne, og da vi skulle ut i felten, mente 
hun det var viktig at jeg fortalte at jeg var dansk og ikke norsk. 
Men generaliseringene jeg møtte på Sri Lanka var ikke bare forbeholdt nordmenn: Gjen-
nom det tre uker lange oppholdet hadde jeg en muslimsk sjåfør og da han hørte jeg kom fra 
Norge, sa han straks: ”Så bra at du ikke er dansk”. Her møtte jeg da enda en generalisering 
som skriver seg tilbake til Muhammed-tegningene i 2005 som betød at danskene av mange 
muslimer også på Sri Lanka ble oppfattet som muslimfiendtlige. Da jeg etter par dager for-
talte ham at jeg faktisk var dansk, bare lo han det vekk, litt brydd, men vennlig. Da var jeg på 
en måte kommet forbi generaliseringens tunge åk og blitt en person han kunne forholde seg 
til, ikke bare en dum danske som var ansvarlig for Muhammed -tegningene. 

Feltarbeidet gikk sin gang, og de buddhistiske nonnene jeg møtte slapp meg etter 
hvert inn i sine liv på en fin måte. Men hva gjør slike negative generaliseringer med 
mennesker over tid? Jeg kan selvsagt bare tale av egen erfaring, men jeg har lært gen-
eraliseringenes ubehag å kjenne.  I begynnelsen lo jeg bare av det, men da det fikk 
praktiske konsekvenser for meg, merket jeg en stigende irritasjon og aggresjon og til 
slutt, da jeg skjønte at skepsisen ikke helt ville forsvinne, resignerte jeg. Det siste var 
kanskje det farligste, for da kom lett tanken om at jeg jo heldigvis ikke skulle bo i dette 
landet fremover.  Jeg var jo bare på et kortere opphold og kunne snart reise tilbake til 
mitt trygge Norge med alle de positive fordommene om danskene. 

Jeg tror at alle mennesker har behov for generaliseringer og fordommer og at vi bruker 
dem til å navigere i ukjent farvann. Det kan være legitimt innledningsvis, men vi bør 
være oppmerksomme på generaliseringene og spesielt de negative, for i lengden gjør 
de langt mer skade enn gavn. Det er også interessant at vi i språket ikke har et ord for 
”etterdom”, men bare fordom. Det den muslimske sjåfør foretok, etter å ha tilbrakt 
noen dager sammen med meg, var en ”etterdom” – han konkluderte med at jeg var 
grei nok, min danske nasjonalitet til tross.

Eva Mila Lindhardt (f. 1966)   
• høgskolelektor, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen.
• Adresse: Eva.Mila.Lindhardt@hib.no
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Etterlengtet introduksjon    
til hellige skrifter   
Geir Winje

Det har lenge vært behov for en bok om hellige skrifter. Folk flest trenger ikke bare 
kunnskap om Koranen, men også om andre hellige bøker. Videre har lærerne på 
ungdomstrinnet og i videregående skole behov for grundigere tilnærminger enn dem 
de finner i elevbøker og lærerveiledninger. Og denne boka er ifølge forordet rettet mot 
både studenter, lærere og interesserte i sin alminnelighet.

Utvalget synes, på godt og vondt, styrt av skolens behov. Religionene som dominerer i 
RLE er som kjent hinduisme, buddhisme, jødedom, islam og i særlig grad kristendom. 
Det er sannsynligvis derfor Adi Granth ikke er presentert her, selv om sikhismen er 
pensum på ungdomstrinnet. Det er også baha’i, som er usynlig i denne boka. I stedet 
brukes 30 av bokas nesten 200 sider på jødiske skrifter – selv om det er godt under 
1000 registrerte jøder i Norge. En del øst-asiatiske skrifter, som Tao Te King, er heller 
ikke tatt med, selv om de har stor innflytelse både i Norge og globalt. I Bokklubbens 
serie Verden hellige skrifter fins heldigvis både Adi Granth og de andre. 

Forfatterne følger ingen felles mal, så de fem hovedartiklene i Hellige skrifter i verden-
sreligionene er ganske ulike. Gunnar Haalands kapittel om jødiske skrifter er grundig 
og informativt. Her får leseren kunnskap om Tanak, Talmud, tolkningstradisjoner 
med mer. Det er sunt for norske lesere å møte et jødisk perspektiv på skrifter som også 
anses som hellige i kristendommen.

Anders Aschim er ikke like systematisk som Haaland. Han ser likevel forholdsvis 
grundig på både teksthistorie, sjangrer, innhold og eksempler på kristen lesning av de 
opprinnelige ikke-kristne tekstene i Det gamle testamentet. Aschim har vært involvert i 
den nye bibeloversettelsen, noe som i overraskende liten grad preger dette kapittelet. 
Det hadde vært fint med noen faglige kommentarer til forskjellige norske oversettel-
ser, inkludert Jehovas vitners Ny-verden oversettelse av De hellige skrifter.
I dagens klima er Nora S. Eggens kapittel om Koranen det viktigste i denne boka. 
Det har i Norge stort sett vært teologer som har arbeidet faglig med kristne skrifter, 
mens religionsvitere har arbeidet med andre religioners skrifter. Selv om Eggen har 
religionsvitenskapelig bakgrunn, er hennes bidrag på mange måter teologisk. Hun 
inntar nemlig et til dels faglig innenfraperspektiv på Koranen, på samme måte som hun 
gjorde i sin bok Koranen i 2007. Jeg er imponert over denne sjeldne kombinasjonen av 
faglig tyngde og innenfra-forståelse. Noe av det viktigste Nora Eggen gjør her, er å vise 
at det fins mange muslimske lesninger av Koranen.

Knut A. Jacobsen har fått den umulige oppgaven å presentere hinduismens hellige 
skrifter. Her er mangfoldet større enn i andre religioner, men vi får likevel en grei 
oversikt. I tillegg bruker han 20 sider på å se nærmere på to tekster (Devi-Mahatmya 
og Bhagavadgita), som begge foreligger på norsk. Som redaktør ville jeg nok insistert 
på minst dobbelt så mange eksempler. Med så mange hinduiske guder, trosretninger, 
hellige språk og litterære sjangrer hadde det vært fint med litt større spredning. Jeg 
savner eksempler fra både vedaer, upanishader og shivaittiske puranaer – fra tamil og 
andre språk, ikke bare sanskrit.

Artikkelen om buddhistiske skrifter er forfattet av Kåre A. Lie, og skiller seg fra de 
andre bidragene ved mer bruk av resymé og sitat, og mindre analyse. De eldste pali-
tekstene får størst oppmerksomhet, men bildet suppleres heldigvis med Hjertesutraen 
og andre mahayanaskrifter. De er viktige i en norsk kontekst, der vietnamesisk (dvs 
kinesisk) buddhisme dominerer. Også tantraer får en viss oppmerksomhet, både her 
og i kapittelet om hinduisme.

Til sist kommer en i og for seg grei engelsk artikkel av F. LeRon Shults om empatisk 
lesning av ”de andres” hellige skrifter. Den kan virke lite viktig, blant annet fordi artik-
kelen ikke er oversatt til norsk og fordi den er plassert bakerst i boka. Den virker også 
litt ufaglig, siden den mangler litteraturreferanser, og fordi mange ord og uttrykk er 
plassert i anførselstegn – som om forfatteren ikke helt finner de mest presise ordene. 
Den litt essayistiske artikkelen trekker inn teori om ”othering”, uten at jeg helt kan se 
hvorfor dette perspektivet skal vektlegges her. Ved å diskutere hvordan ”vi” leser”de 
andres” hellige skrifter, forutsettes et ”vi” som tror på visse tekster, kanskje et kristent 
”vi”. Shults skriver altså som om leseren tilhører én religion og skal veiledes i en dialog 
med de andre religionene. Det er ikke noe galt med dialog, men i denne boka finnes 
ingen slik tilnærming i de øvrige kapitlene. Hellige skrifter i verdensreligionene handler 
om hellige tekster sett fra et faglig, og ikke fra en troendes, ståsted. Og det er bra.

Jens Braarvig og Årstein Jusnes (red.): Hellige skrifter i verdensreligionene.  
Høyskoleforlaget 2011, 204 sider.

Geir Winje (f. 1955)    
• førstelektor, Høgskolen i Vestfold.
• Adresse: Geir.Winje@hive.no



78 RELIGION OG LIVSSYN – 1/2012                          

Bokmeldinger

79RELIGION OG LIVSSYN – 1/2012                            

Bokmeldinger

Islamisme på godt og vondt   
Anne Fjeldstad

Mohamed Bouazizi, grønnsakshandleren, døde i januar i fjor av skadene han pådro seg da 
han satte fyr på seg selv utenfor kontorene til de lokale myndighetene i den tunisiske byen 
Sidi Bouzid. Den desperate handlingen har i ettertid blitt stående som et symbol på den 
håpløsheten befolkningen i Midtøsten følte overfor egne styresmakter. Bouazizi sin protest 
mot de tunisiske myndighetene fremstår i ettertid som begynnelsen på de store omveltnin-
gene i hele regionen, som nå har fått betegnelsen den arabiske våren. 

Bjørn Olav Utvik kom ut med boken Islamismen i fjor vår, midt under de store demon-
strasjonene. Han skriver i etterordet: ”Når denne boka kommer ut, er det politiske 
landskapet i Midtøsten noe ganske annet enn det var da den ble skrevet”. Utvik er 
førsteamanuensis i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo og har de siste tjue årene 
forsket på islamister i Midtøsten og Nord-Afrika. Boka er den første brede innførin-
gen på norsk i emnet og forklarer islamismens opprinnelse, utbredelse og dens ulike 
retninger. Det er hovedsakelig organiserte bevegelser med et uttalt politisk engasje-
ment Utvik tar for seg. Boka er skrevet for studenter på universiteter og høyskoler og 
vil trolig bli oppført på flere leselister, men kan også være aktuell for lærere og andre 
med interesse for emnet. 

Islam er et tema som er svært polarisert og preget av bruk av stereotypier spesielt 
i media, men Utvik evner å presentere en saklig fremstilling av fenomenet. Boka er 
farget av Utvik sitt eget ståsted og kan trolig for en enkelte lesere fremstå som en 
skjønnmaling av virkeligheten (se også intervju med Utvik i Morgenbladet, 25.mars 
2011). Hans grundige gjennomgang viser at islamisme kjennetegnes av indre spen-
ninger og rommer et stort antall ulike strømninger. Nettopp det at islamisme består 
av denne store variasjonen og at det ikke bør settes et likhetstegn mellom islamister 
og terrorister, framstår for Utvik som et uttalt mål å belyse i boka. Dessverre gjør den 
geografiske avgrensningen til Utvik at islamister i andre deler av verden som blant an-
net Pakistan og verdens mest folkerike muslimske land, Indonesia, ikke blir en del av 
presentasjonen.

Boka består av tre deler og den er oversiktlig delt inn og bygd opp. Innledningsvis 
har den både ordliste over lokale språk og uttrykk som er benyttet i teksten samt en 
liste over islamistiske organisasjoner i dagens Midtøsten og Nord-Afrika. Del 1 er en 
introduksjon til tema. Utvik presenterer her islamismens fremvekst, ulike retninger og 
viser ”at islamistene er i ferd med å etablere seg som en avgjørende faktor i regionens 
politiske liv” (s. 41). Han benytter en vid definisjon av islamisme som gjør at den kan 
omfatte en rekke tendenser der religionen er avgjørende for både samfunnsmessige, 
juridiske og politiske forhold med utgangspunkt i sharia (s. 25). 

Bokens del 2 har en bred gjennomgang av islamismen i dag i hele regionen, men med 
spesielt fokus på de politiske systemene i Egypt, Iran og Tyrkia. Dette er land hvor 
islamismen har utviklet seg i ulike retninger. Spesielt interessant er spørsmålet Ut-
vik stiller om Iran sekulariseres i nyere tid gjennom opposisjonen nytolkning av for-
holdet mellom religion og stat. Han hevder at det er tegn til utvikling i den retningen, 
i et land hvor islamistene har sittet med makta siden revolusjonen på 70-tallet. Utvik 
trekker i tillegg paralleller fra reformistene i Iran til det politiske partiet AKP i Tyrkia 
og mener at politikken deres best kan betegnes som postislamisme (s. 293).

I del 3 av boken presenterer Utvik islamistenes ideologiske utvikling og viser blant 
annet hvordan de har vokst som sosial bevegelse. Han diskuterer deres forhold til de-
mokrati, menneskerettigheter og hvilke oppfattninger de har om forholdet mellom 
kjønnene og kvinnenes stilling i samfunnet. Utvik viser at islamisme er et nytt histo-
risk fenomen som skyldes både den moderniseringsprosessen som har pågått i hele 
regionen, globaliseringen og den tilhørende maktpolitikken. Samtidig bidrar islamis-
tene selv til modernisering. Videre hevder Utvik at islamistene, og viser da spesielt til 
muslimbrødrene i Egypt, presenterer et rammeverk som både definerer problemene, 
forklarer årsakene og legger frem løsninger for folket (s. 354).

Den arabiske våren med folkets kamp for frihet og demokrati har satt i gang endringer 
på det politiske plan i hele regionen. Hvilken rolle islamistene kommer til å spille i 
denne sammenheng er ennå ikke endelig avklart. Utvik avslutter den velskrevne boka 
med å uttale at målestokken på endring etter den arabiske våren vil være om islamis-
tene får mulighet til å delta på lik linje med andre politiske bevegelser i politikken og 
fremtidige valg.

Bjørn Olav Utvik: Islamismen. Unipub 2011, 386 sider.

Anne Fjeldstad (f. 1976)   
• religionshistoriker fra Universitetet i Oslo, koordinator i Oslo 
kommune.
• Adresse: annefjeldstad@hotmail.com
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Vidtfavnende om den 
ortodokse kirke   
Robert W. Kvalvaag

Med boka Den ortodokse kirke ønsker førstelektor Per Bjørnar Grande ved Høgskolen 
i Bergen å gi en faglig fengende innføring i et kirkesamfunn som ofte blir stemoderlig 
behandlet i norske lærebøker. Boka er særlig rettet mot studenter ved universitet og 
høyskoler. Men den er også skrevet for alle som ønsker å vite mer om den ortodokse 
kirken.

Den ortodokse kirke er inndelt i sju kapitler, som behandler kirkens historie, 
organisasjon, lære og liturgi, etikk, noen sentrale tenkere, de store russiske forfatterne, 
og forholdet til andre kirkesamfunn. Grande vektlegger kirkens historie, særlig 
i den bysantinske perioden, og korte, men innsiktsfulle biografier over sentrale 
ortodokse teologer. I tillegg inneholder boka en presentasjon av tre store russiske 
forfattere og deres forhold til kirken. Han skriver om søylehelgener og om ortodokse 
religionsfilosofer, han tar opp kirkens syn på muligheten for å få kunnskap om det 
guddommelige, og hvordan kirken mener de kristne skal forholde seg til rikdom og 
askese. Boka favner med andre ord vidt, og tar opp ulike aspekter ved den ortodokse 
kirken både fra fortid og nåtid. Mange av de tema som Grande har valgt å fokusere 
på er av eksistensiell karakter, noe som gjør at Den ortodokse kirke også oppleves som 
relevant for en som ikke selv tilhører dette kirkesamfunnet.

Det desidert lengste kapitlet i boka handler om den ortodokse kirkens utvikling 
fra keiser Konstantins tid og fram til og med fornyelsen av ortodoks tro i den 
postkommunistiske perioden. Dette kapitlet gir leseren grundig innsikt i en 
dramatisk historie, som kulminerer med forfølgelsene av de kristne i Russland i den 
kommunistiske epoken. I og med at disse grusomhetene fant sted for mindre enn 
hundre år siden, er det viktig at denne delen av nyere kirkehistorie ikke tones ned, 
plasseres i obskure fotnoter eller utelates helt fra lærebøker i kirkehistorie. Også andre 
områder fra kirkens liv som berøres i den historiske delen av boka, er svært relevante 
i vår egen tid. Det gjelder blant annet billedstriden, et tema som har fått fornyet 
aktualitet i forbindelse med den vestlige verdens møte med islam og billedforbudet 
der. Grande skriver i innledningen at han har valgt å legge vekt på motiver som kan 
fortone seg som eksotiske og spennende for moderne lesere. Dette fungerer fint på 
noen områder. Et godt eksempel er tematikken knyttet til de såkalte “Dårer i Kristus”, 
som på tross av sin noe sære og marginale karakter omtales med respekt og innlevelse. 
Om den detaljerte beskrivelsen av keiserinne Theodoras erotiske utskeielser, som 
Grande har hentet fra Bysants historie av John J. Norwich, hører hjemme i en bok om 

den ortodokse kirke, er imidlertid heller tvilsomt. 

Grande har omfattende kunnskaper om sitt tema, men noen ganger gjengis fakta og 
detaljer på en summarisk måte, uten at dette følges opp av refleksjon rundt det stoffet 
som presenteres. Han skriver at de store heltene innenfor Østkirken ikke primært er 
teologer, men helgener. I den delen av boka som omhandler kirkens historie skriver 
Grande om helgener som Antonius og Simon stylitten. Men populære helgener som 
spiller en sentral rolle i folkefromheten, slik som Georg (dragedreperen), Katarina 
av Alexandria og Nikolaus (biskop i Myra) omtales ikke. I og med at en viktig 
målgruppe for boka er kommende lærere i RLE-faget i norsk skole, oppleves det som 
en mangel ved boka at disse er utelatt. Dette er helgener som passer godt til ett av 
kompetansemålene i kristendom på barnetrinnet, hvor læreplanen sier at elevene skal 
lytte til og samtale om noen apostel og helgenfortellinger. Grande skriver også at det 
viktigste elementet for kristentroen i Østkirken er liturgien. Det tredje kapitlet i boka 
har overskriften Lære og liturgi. Her får leseren en god innføring i kirkens lære, men 
kapitlet inneholder ikke noe om liturgi eller noen avsnitt om hvorfor liturgien spiller 
en så sentral rolle i kirkens liv.

På tross av enkelte mangler er dette en bok som formidler et genuint engasjement 
for den ortodokse kirken. Boka inneholder mange interessante og tankevekkende 
observasjoner. Grande påpeker at protestanter ofte har blitt oppmerksomme på den 
ortodokse tradisjonen etter å ha lest verkene til Dostojevskij og Tolstoj. Noe som 
preget begge disse forfatterne var at de utviklet et spenningsfylt forhold til kirken, og 
Tolstoj ble til og med bannlyst. Dette gjør Grande rede for på en måte som gir leseren 
lyst til å finne ut mer, både om de store russiske forfatterne, og om den kirken de både 
utfordret og var preget av. 

Per Bjørnar Grande: Den ortodokse kirke, Høyskoleforlaget 2009, 230 sider.

Robert W. Kvalvaag (f. 1956)    
• førstelektor i RLE, Høgskolen i Oslo og Akershus.
• Adresse: Robert.Kvalvaag@hioa.no
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Om bibelspråk – billed-sprog  
- bibeltolkning  
Bjørn Myhre 

Den danske litteraturforskeren Erik A Nielsen er i ferd med å avslutte et enormt fire-
binds prosjekt som han har kalt Billed-sprog. Det dreier seg om – kort fortalt – en 
undersøkelse av de mange linjer som starter i de bibelske skriftene og som har fortsatt 
opp gjennom historien helt opp til våre dager. Det første bindet blir omtalt i det 
følgende; det heter Kristendommens retorikk med undertittelen Den kristne dignings 
billedformer, og ble utgitt i 2009. Bind to er utkommet (2011) og tar opp billedspråket 
hos Kingo. (Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom. Billed-sprog II) Vi venter på 
bind tre om Brorson, mens bind fire er et leksikon, som skal være et oppslagsverk over 
kristendommens billedformer og retorikk. 

Bind 1 er på nesten 500 sider foruten litteraturliste og register. Det er med andre et 
monumentalt verk vi her står overfor. Den som måtte ønske å skaffe seg det første 
bindet (billigst og enklest på nett!), vil få tak i en gedigen skattkiste! Det følgende er 
et forsøk på å presentere boken.  

Verket har vært under arbeid i tiår, og det er et sammenfall mellom verket og den 
alminnelige interesse for retorikk som har blomstret de senere år. Nielsens tese er at 
det kristne billedspråk utgjør en egen retorikk som ikke uten videre faller sammen med 
den antikke. De siste 200 års historisk-kritisk bibelutlegning har hatt en tendens til å 
overse den billedmessige rikdommen som finnes i Bibelen, dessuten videreføringen 
av den opp gjennom kristendommens historie. Vår tid er ifølge Nielsen på mange 
måter en endimensjonal tid, og man har ikke interesse for denne type uttrykk. 

Den uttalte forutsetning for verket er at billedspråket ikke er noe som kan ”overskrives” 
av den abstraherende sakprosaen, at noe ”bare” er symbolsk. Tvert om er billedspråket 
en nødvendighet for å nærme seg de kristne mysterier. Hele verket, sier Nielsen, er 
komponert over en berømt treleddet formel fra kirkefaderen Ambrosius: Skyggen 
gikk forud, billedet fulgte, sandheden skal komme; skyggen i loven, billedet i evangeliet, 
sandheden i himlene. Billedtalen er altså nødvendig, men også den er foreløpig; så nå 
ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se tingene som de er …

Den første delen i det første bindet gjelder metode og er bygd opp over 
erkjennelsesproblematikk, over språkets og billedets og språkbildenes muligheter 
og begrensninger. Kapitteltitlene gir tydelig innholdsanvisning. Dette første bindet 
er delt i to: Den første delen heter ganske enkelt HERMENEUTISK og har disse 
hovedkapitlene: KODEN, KRISTENDOMMENS RETORIKK, SPROGETS 
MYSTERIUM, HORISONTBRUDDET, BILLEDETS FORVANDLINGER. Og 

som man nå kan ane, handler denne delen om feltet språk, tegn, tydning, forståelse. Og 
nettopp fordi stoffet hele tiden er bundet til eksempler, blir denne delen “gefundenes 
Fressen” for alle som måtte interessere seg for emnet, uansett egen livstolkning. 

Den andre delen i dette første bindet er viet eksegese med de klassiske fire lesemåtene.  
Først den bokstavelige lesning som viser til den guddommelige nøyaktighet, Bibelen 
er en ”bog uden fiktion”, som rett og slett betegner Guds handlinger. Samtidig: Selve 
eksistensen av den skapte verden forstås som en ytring, ”Gud sagde verden og den 
blev.”  Disse grunntemaene utdypes og eksemplifiseres ved tekst og bilder gjennom 
kirkehistorien, ikke minst fra nordiske land, for eksempel Petter Dass. Den andre 
lesemåten er den typologiske (allegoriske). Nielsen definerer denne som raffinert og 
kompleks intertekstualitet, samtidig som den er “et sakralt detektivarbejde der leder 
efter Guds spor i verdens gang”. Bibelen er selv et eksempel på eksegese, gjennom 
begrepet oppfyllelse – som eksempel nevnes fortellingen om Jesus i synagogen som 
leser teksten: ”I dag er dette skriftordet ( Jes 61,1f)  blitt oppfylt mens dere hørte på” 
(Luk 4, 14-30), dessuten fortellingen om emmausvandrerne, der Jesus uten å gi seg 
til kjenne, knytter seg selv sammen med den gamle pakts profetier, og de to disiplene 
gjenkjenner Jesu typologiske selvfortolkning gjennom den ild den har skapt i dem: 
”Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.”  Her 
slutter Lukasevangeliet i og med at skriftene er åpnet for disiplene, de reiser seg og 
drar tilbake til Jerusalem for å fortelle hva de har opplevd (referert fra side 258). Dette 
utvides og utdypes – med en rekke treffende eksempler i et langt og innholdsrikt 
kapittel. 

Den tredje lesemåten er den moralske (tropologiske) som dreier seg om læren ”om 
hvorledes den troende knytter sit liv og sin skæbne sammen med helligteksterne, altså 
en lære om livsform, indstilling, livsførelse, karakter.” Også her er nyanseringene og 
eksempelmaterialet fra bibelsk virkningshistorie overveldende. En kan overhodet 
ikke yte verket noen som helst rettferdighet i en bokmelding. Den fjerde lesemåten 
er den eskatologiske (anagogiske). Avbildet i den falne verden erindrer sitt urbilde og 
lengter etter å bli forbundet med det. En tekst som Forklarelsen på berget blir viktig 
her, dessuten forholdet til Platon og til skriftet Johannes Åpenbaring. 

En bokmelding er ikke engang en knapp avglans av det den vil speile, denne boken 
må oppleves med sin eiendommelige tiltrekning gjennom et suverent dansk (!), 
en frodighet av eksempler systematisk ordnet, et teologisk, litterært, språklig-
etymologisk, filosofisk og idéhistorisk overblikk som gir en mengde ny kunnskap og 
aha-opplevelser. 

Erik A. Nielsen: Kristendommens retorikk. Den kristne digtnings billedformer. 
Billed-sprog I. Gyldendal 2010, 544 sider. 

Bjørn Myhre (f. 1947)     
• lektor ved Berg videregående skole.
• Adresse: bjorn.myhre@berg.vgs.no
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Religionsfilosofisk vending  
Ole Andreas Kvamme 

Religion og filosofi har ikke vært noe selvsagt ordpar i nyere protestantisk teologi. Typisk er 
framstillingen til Lund-teologen Per Erik Perssons Att tolka Gud i dag fra 1971: Sekulariser-
ingsprosessen i Europa skjøt fart da syntesen mellom antikkens filosofi og kristendommen 
brøt sammen på 1500-tallet. Slik Persson ser det, er dette ingen ulykke. Mens den antikke 
filosofien har vært til hinder for naturvitenskapens framvekst, er sekulariseringen ”ett konse-
kvent uttryck för kristendomens skapelsestro” (side 49). 

Nå kan man si at utsaget til Persson i seg selv er et filosofisk utsagn, og da med vekt på hva 
slags innflytelse religiøse forestillinger kan ha på kultur og samfunn, jf også Øystein Brekkes 
artikkel i dette nummeret. Det er blant annet slike refleksjoner som preger den religions-
filosofiske vendingen som har funnet sted det siste tiåret. Så er den moderne utviklingen 
i seg selv preget av tvetydighet, jf miljøtrusselen livet på kloden i dag står overfor. Å forstå 
sekulariseringsprosessen er på sin side blitt komplisert av religionens tilbakekomst.

Styrkingen av en religionsfilosofi på protestantisk grunn har også en annen årsak, nemlig 
innflytelsen fra fenomenologien. Det var innenfor denne filosofiske retningen at utvi-
delsen av hermeneutikkens virkefelt fant sted på 1900-tallet –  fra konkret arbeid med 
tekster til livstolkning. At mennesket i avgjørende forstand er fortolkende, er grunn-
antagelsen hos Heidegger, videreført blant annet av den danske tenkeren K. E. Løgstrup 
når han viser hvordan tilværelsen er åpen for en religiøs livstydning. Betegnende nok fikk 
Løgstrups avsluttende firebindsverk utgitt på 1970- og 1980-tallet serietittelen Metafysikk 
I-IV.  Løgstrup viste vei for en religionsfilosofi på protestantisk grunn. Hos ham framstår det 
filosofiske bidraget som så allment, både innenfor metafysikk, ontologi og moralfilosofi, at 
filosofi her blir langt mer enn en teologisk hjelpevitenskap.

I 2010 utkom i Skandinavia to grunnbøker i religionsfilosofi for universitet og høg-
skole som viser oppsvinget denne disiplinen nå har fått. I Norge stod Jan-Olav Hen-
riksen og Svein Aage Christoffersen bak Religionens livstolkning. Innføring i kristendom-
mens religionsfilosofi. Begge er professorer i systematisk teologi ved henholdsvis Det 
teologiske Menighetsfakultetet og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I 
Sverige redigerte Catharina Stenqvist og Eberhard Herrmann utgivelsen Religions-
filosofisk introduktion – existens och samhälle. Begge bøkene består av tretten hoved-
kapitler, men Stenqvist og Hermann er redaktører for en artikkelsamling der forfat-
terne, hentet fra universitetsmiljøene i Uppsala, Lund, Åbo – og en fra Malmö, har 
skrevet hver sine bidrag.

Religionsfilosofi er et fagbegrep med flere betydninger. For det første blir det brukt 
om filosofisk refleksjon innenfor teologien. Dernest kan det være snakk om filosofers 

arbeid med religiøse forestillinger som filosofihistorien inneholder en rekke eksemp-
ler på. For det tredje kan religionsfilosofi også betegne arbeidet med grunnlagsspørsmål 
innen religionsvitenskapen, med andre ord dette fagets vitenskapsteori. Mens Religionens 
livstolkning legger tyngdepunktet på den første betydningen, gir Religionsfilosofisk introduk-
tion eksempler på alle tre med vekt på den første og den siste.

De to bøkene er forskjellige hva gjelder både innhold og redaksjonelt grep. Henrik-
sen og Christoffersen er et forfatterpar som har valgt å dele på ansvaret for alle teks-
tene. “Selv om vi har hatt ansvar for å skrive ulike utkast, har vi også skrevet i, strøket 
i og justert hverandres tekster. Vi står derfor sammen om det som her står”, heter det i 
forordet (s. 5). Dette kan være en fordel hvis poenget er å markere tilnærmingen som 
de siste tiårene har funnet sted mellom TF og MF. Men hvis religionsfilosofi er et fag 
som styrkes av en viss friksjon og uenighet, blir det sømløse inntrykket problematisk 
– ikke minst som et signal til de studentene den er myntet på. 

Henriksen og Christoffersen tegner i Religionens livstolkning opp et imponerende bredt 
felt, både samfunn, språk, verdensbilde, gudsbegrep, menneskesyn, religionskritikk, etikk, 
kultur og kunst er dekket inn. Innenfor hvert område har de lyktes med å identifisere inter-
essante problemstillinger. Det er en kvalitet at boka ofte griper tak i de historiske forutset-
ningene for de problemstillingene som tas opp. Dette preger for eksempel behandlingen av 
det ondes problem der forfatterne drøfter hvordan et moderne verdensbilde skaper van-
skeligheter for tidligere tiders løsningsforslag.

Et vesentlig utgangspunkt er at “religion alltid er kulturelt, historisk og sosialt situert” (s. 
61). Forfatterne forstår seg innenfor “en fenomenologisk og hermeneutisk orientert reli-
gionsfilosofi” (s. 29). Men vel så viktig er deres plassering innenfor luthersk teologi. Dette 
gjør de ikke rede for innledningsvis, kanskje fordi de tar posisjonen for gitt? Men helt 
selvsagt er den vel ikke lenger, heller ikke på de to institusjonene forfatterne er knyttet til? 
Når lutherske tenkere som Luther, Grundtvig, Bultmann og Løgstrup får en sentral plass 
i framstillingen, blir bildet uansett tydelig for leseren og viser at undertittelens løfte om en 
innføring i kristen religionsfilosofi ikke skal forstås spesielt bredt. Av katolske tenkere fra 
nyere tid er det faktisk bare filosofen Charles Taylor som blir tatt på alvor (det finnes også 
små spor av motpolene Hans Küng (s. 117) og pave Benedikt XVI (s. 205), det er alt), 
og at Taylor har en katolsk bakgrunn, blir ikke vektlagt i sammenhengen. Når dette skal 
nevnes, er det også fordi perspektiver fra både katolsk og ortodoks tenkning har vært vik-
tige i den religionsfilosofiske vendingen som har gjort seg gjeldende. Selv savner jeg først 
og fremst en drøftelse av bidragene fra den katolske kirkes møte med religions- og livssyns-
mangfoldet. Her ble det i forbindelse med Det andre vatikankonsil lagt ned et betydelig 
arbeid som også har hatt innflytelse på protestantisk tenkning.  Lite av dette har forfatterne 
funnet plass til. Det er også et annet felt som hadde fortjent oppmerksomhet i denne ellers 
rike utgivelsen.

Forfatterne slår fast at religionsfilosofiens oppgave er å gi “et forstyrrende blikk på hva 
religion er, og hvordan den skal forstås” (s. 15). Det mest opplagte eksempelet på bidrag 
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til dette i nyere tid har kommet fra feministisk hold. At dette feltet så å si er fraværende i 
framstillingen, er derfor overraskende – også fordi forfatterne, som nevnt, nettopp framhev-
er religion som et situert fenomen og uttalt har ønsket å prioritere forholdet mellom religion 
og samfunn. Religionens livstolkning tilbyr, tross noen mangler, mange gode innfallsvinkler og 
perspektiver og gir en hjelp til å se større sammenhenger. Jeg vil særlig framheve kapitlene 
om språk, samfunn og religiøs erfaring som viktige. Men i alle deler av boka finnes det frukt-
bare utgangspunkt for samtalen i klasserommet.

Religionsfilosofisk introduktion er to ganger delt i to. Første del handler om religionsfilosofi og 
livsspørsmål, som videre er delt opp i avdelingene livsundring og det gode livet. Andre del 
består av religionsfilosofi og politikk, med det offentlige rommet og fornuftens grenser som 
underavdelinger. I forordet gjør redaktørene et poeng av at religionsfilosofien tradisjonelt 
har “varit ett manligt ämne med alle de låsningar, inskränkningar och exkluderingar detta 
har fört med sig” (s. 7). Slik er det ikke her. Fem av bidragsyterne er kvinner og sju er menn, 
og både kjønnsperspektivet og et flerreligiøst blikk er vektlagt som integrerende elementer i 
framstillingen. Antologien framstår med et stort spenn, men en fellesnevner er at den enkelte 
forfatter skriver ut fra sitt spesielle interessefelt og i drøftingen av bestemte problemstillinger 
prioriterer dybde framfor bredde. Noen eksempler.

Den ene redaktøren, Eberhard Herrmann, professor i religionsfilosofi ved Uppsala univer-
sitet, tar i sin artikkel til orde for å erstatte begrepet religionsfrihet med livsfrihet. Han ar-
gumenterer for at livsfrihet gir et sterkere forsvar for individet fordi religion gjerne knyttes 
til en gruppetenkning, og denne rettigheten bør være like mye en frihet fra religion som til 
religion. Medredaktøren Catharina Stenqvist, professor i religionsfilosofi ved Lund univer-
sitet, diskuterer problemer ved religiøs mystikk som forskningsfelt, blant annet forbundet 
med førstepersonperspektivet. Mikael Stenmark (også han fra Uppsala) drøfter tro og viten 
med momenter fra ulike filosofiske ståsteder og med referanser til både islam, kristendom 
og buddhisme. Erica Appelros drøfter i artikkelen “Kroppens gränser” hvordan religiøse be-
grepssystemer både kan virke frigjørende og undertrykkende og trekker inn perspektiver fra 
hinduismen. Tage Kurtén, professor i teologisk etikk og religionsfilosofi i Åbo, peker på at 
når moderniteten i de senere tiårene har blitt rokket ved, kan også det moderne mennesket 
lettere få øye på religiøse innsikter. Kurtén beskriver det som at ”en kramp i den moderna 
människan släpper och att hon får möjlighet att uppfatta den religiösa tron på ett nytt sätt” (s. 
33). Johan Modée står for det mest religionskritiske bidraget i antologien. Han argumenterer 
for at det er for enkelt uten videre å forklare religiøst motivert vold som misbruk av religion. 
”I min analys är det dock inte i religionens namn som dessa övergrepp utförs (det vill säga 
att orsaken till dem är en annan än religionen i sig) utan de är orsakade av religionen själv” 
(s. 154).

Svenskenes antologi mangler den oversikten som det norske motstykket er utstyrt 
med. De mange ulike stemmene –  ikke alltid like formidlende –  gjør den mer krevende 
å forholde seg til. Til gjengjeld kommer leseren her tettere i kontakt med religionsfilosofi 

som utøvende disiplin. Flere av forfatterne viser til medforfatteres tidligere arbeider, 
noen ganger også ved å uttrykke uenighet. På den måten blir posisjoner tydeliggjort. 
Mange av artiklene er utstyrt med råd til videre lesning i tillegg til litteraturliste. Hva 
som er best for studenter som her tilbys to vidt forskjellige introduksjoner til reli-
gionsfilosofi som fag, er et spørsmål som jeg her skal la ligge.

I den norske utgivelsen er religionsfilosofien nært knyttet til arbeidet med å gjen-
nomtenke teologiske innsikter i møte med samtida. For teologien har dette arbeidet 
også et apologetisk sikte. Den svenske utgivelsen får i større grad fram at religionsfi-
losofi også er en disiplin for religionsvitere og for filosofer generelt sett. Det begge 
disse innføringsbøkene synliggjør, er at når filosofi etter Kunnskapsløftet har en ty-
deligere plass i både RLE- og religion og etikk-faget enn før, er det ikke bare en egen 
disiplin som har blitt styrket. Fordi filosofien kjennete gnes av å stille grunnleggende 
spørsmål til både natur, mennesket, språk, samfunn og fag, bringes den til anvendelse 
i alle deler av faget.

Om vi med elevene diskuterer det ondes problem og hvorvidt det er mulig å ha til-
gang til andres religiøse erfaringer, eller om vi undersøker synet på kjønn i ulike reli-
gioner eller hva en åpenbaring kan være, stiller vi religionsfilosofiske spørsmål. Det 
samme gjelder for noe så grunnleggende som hvordan religionsbegrepet skal forstås 
eller hva ordet Gud egentlig viser til. Slike spørsmål kan være relevante for både 
teologer, religionsvitere og filosofer – i faget religion og etikk, til dels også i RLE, har 
de en plass i klasserommet.

Jan-Olav Henriksen og Svein Aage Christoffersen: 
Religionens livstolkning: innføring i kristendommens religionsfilosofi. 
Universitetsforlaget 2010, 218 sider.

Catharina Stenqvist og Eberhard Hermann, red.: Religionsfilosofisk introduktion: 
existens och samhälle, (svenske) Verbum 2010, 222 sider.

Ole Andreas Kvamme (f. 1965)     
• Lektor ved Oslo katedralskole
• Adresse: ole.kvamme@oslo-katedral.vgs.no



Returadresse:
Marit Hallset Svare

Granveien	16	
7058 Jakobsli

LANDSMØTE
i Religionslærerforeningen lørdag 21. april kl 12.00
Oslo	Katedralskole,	Ullevålsveien	31	(inngang	fra	Frimanns	gate)
Vi	starter	med	et	åpent	debattmøte	om et viktig og vanskelig tema for 
religionslærere:
Hva	er	humanisme?	Hvordan	snakker	vi	om	humanismen	i	skolen?
Dag	Hareide,	rektor ved Nansenskolen
Kaja	Melsom,	rådgiver i Human-Etisk Forbund
Per	Anders	Aas,	førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

Det blir en enkel lunsj ca. kl 14, fulgt av landsmøtet, der vi blant annet skal velge nytt styre. 
Innkalling til selve landsmøtet, med nærmere informasjon om dagsorden, innkomne forslag osv., 
kommer på nettstedet www.religion.no i midten av mars.
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Lærerveiledning 
Særlig ett kompetansemål fra det første hovedområdet i læreplanen i religion og etikk 
er relevant for dette arbeidet: ”Eleven skal kunne presentere hovedtrekk ved religions- 
og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, inkludert 
religion og livssyn i samiske samfunn.”  I denne lærerveiledningen står det forslag til 
definisjoner og måter å svare på, uten at dette skal forstås som noen fasit. 

1. 
”Verdsliggjøring” er et begrep med en flere hundre år lang historie i Europa, som 
går tilbake til den verdslige statens inndragning av kirkegods. Det siste hundreåret er 
sekularisering brukt som betegnelse på enkeltmenneskets, kulturens og samfunnslivets 
frigjøring fra religiøse autoriteter og normer. I Europa, hvor kristendommen historisk 
sett har stått så sterkt, har sekularisering også blitt brukt i betydningen ”avkristning”. Et 
annet begrep som kan trekkes inn her er ”privatisering av religion”. 

2. 
Resakralisering betyr at samfunnsområder som tidligere var sekularisert, igjen blir 
påvirket av religionen. Eksempel: Økonomien, som i moderne tid i Europa har 
blitt styrt av sine egne lover, kan igjen bli påvirket fra religion. Bruk av astrologi i 
næringslivet kan ses som uttrykk for denne utviklingen. (Dette er et omfattende 
fenomen i Danmark.) 
En annen måte å bruke begrepet på handler om en utvikling  parallell med 
sekulariseringen. Mennesker løser åpenbart ikke alle problemer selv. Det ser ut til at 
religiøsitet og sekularisering kan eksistere samtidig, men det religiøse henvises gjerne 
til privatlivet (altså ”privatisering av religion”), bort fra det offentlige rom. I moderne 
vestlige samfunn spiller nyreligiøsiteten (”alternativ religiøsitet”) en viktig rolle her, 
en type religiøsitet som i seg selv er svært mangfoldig, og som dermed bidrar til den 
religiøse pluralismen både i Norge og andre vestlige land.

3. Kulturell globalisering
Globalisering blir brukt mest om den økonomiske utviklingen de siste tiårene, men det 
blir også flittig brukt i faglitteratur om kultur generelt og religion spesielt. Mange som 
studerer og analyserer ”kulturell globalisering” kaller dette bare for ”globalisering”.

Kulturell globalisering handler om fremveksten av en slags ”global kultur”, et stadig 
større sett av referanser som mennesker over store deler av verden forholder seg til. 
Populærkultur og statussymboler er opplagte eksempler. Forskerne er uenige når 
det gjelder hvilken grad av felleskultur dette innebærer, men tendensen ser ut til å 
være økende. Denne utviklingen blir møtt på ulike måter, og det er særlig slike svar 
på globaliseringen mange religionsvitere og religionssosiologer har vært opptatt av. 
Eksempel: Mange konservative religiøse miljøer ser globaliseringen som en trussel, 
og prøver å demme opp for eller snu en slik utvikling. 
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4. Det viktigste elevene skal forstå her, at det ikke finnes ett begrep eller ett 
utviklingstrekk som forklarer alt. Bare ved å se på flere utviklingstrekk er det mulig å 
nærme seg en forklaring. 

5. Integrasjon
Å integrere er et aktivt verb. Det stammer fra latin og betyr ”å gjøre hel”. Når noe 
er utenfor, skal det passes inn. Man sier for eksempel om ”å integrere religiøse 
minoriteter i samfunnet”. Integreringsbegrepet blir mye brukt om politikk overfor 
innvandrere som har som mål at innv andrerne skal delta i samfunnet på lik linje med 
nordmenn, samtidig som de skal ha mulighet til å beholde viktige sider ved sin kultur.

6. Segregasjon
”Segregasjon” betyr at en del av et samfunn blir isolert eller separert fra resten av 
samfunnet. Total segregasjon − der en minoritet har eget boområde, egne skoler 
og egne yrker − er resultat av en aktiv politikk for å holde minoriteter atskilt fra 
majoriteten. Segregasjon kan også være betegnelsen på et individs valg om å ta aktivt 
avstand fra samfunnet man lever i og kun ta del i livet innenfor en minoritetsgruppe. 

7. Assimilasjon
”Assimilasjon” betyr ”å gjøre lik” eller ”å bli lik”, og betegner ideen om at et fellesskap 
er avhengig av at menneskene er så like som mulig for å fungere godt. Assimilasjon 
dreier seg altså om å redusere forskjeller i et samfunn ved at minoritetene tilegner 
seg den samme levemåten og kulturen som flertallet. I Norge ble det ført en tydelig 
assimileringspolitikk overfor samer og romanifolk langt ut på 1900-tallet (kalt 
”fornorskningspolitikk”). 

8. Alle tre begrepene handler om hvordan samfunnet kan forholde seg til ulike 
minoriteter i samfunnet, altså grupper som ikke uten videre ”passer inn i helheten”. De 
tre begrepene viser til tre vidt forskjellige måter å gjøre dette på. I moderne vestlige 
samfunn er det sjelden snakk om at storsamfunn og politiske myndigheter har som 
mål å segregere eller assimilere minoriteter, men de faktiske resultatene kan likevel bli 
slik. Et mye brukt begrep om uønsket segregering er ”ghettofisering”. 

9. Nyhetssøket i Google er et verktøy veldig mange elever ikke kjenner til, et verktøy 
som er svært nyttig i ulike samfunnsfag, inkludert religion og etikk. Læreren har 
dessuten her et godt hjelpemiddel med tanke på å aktualisere undervisningen!

10. Her gir vi et par eksempler på hvordan dette stoffet kan bearbeides videre i klassen.

Kjell Arne Kallevik (f. 1972), cand. philol., lektor i den videregående skole.
Adresse: kallevik@yahoo.com
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