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1 Presentasjon av prosjektet 

1.1. HOVEDMÅL  

Prosjektet tar sikte på å bidra til økt kunnskap om hvordan religion generelt og 
kristendom spesielt påvirker aktuelle, verdensomspennende endringsprosesser 
('globalisering'), samt hvordan religiøse fortolkninger og livsformer selv blir endret i denne 
prosessen.  

For dette formålet vil prosjektet undersøke utvalgte eksempler på kristendommens 
forflytninger og transformasjoner under globaliseringen, inkludert dens møte med andre 
religiøse tradisjoner, med særlig henblikk på kristendommens kritisk mobiliserende og/eller 
integrerende potensial, i spenningen mellom lokal forankring (kontekstualitet/ 
partikularisme) og transnasjonal / global rekkevidde (universalisme/holisme). 

Prosjektet er dels deskriptivt og beskriver disse prosessene i ulike analytiske og/ eller 
komparative delprosjekter, dels normativt idet delprosjektene munner ut i overveielser om 
hvordan man med utgangspunkt i de beskrivelser delprosjektene gir, kan forholde seg til 
de lokale og globale prosessene. Slik vil prosjektet benytte teologisk analyse til å forstå 
lokale og transnasjonale prosesser og dessuten vurdere disse prosessene i lys av religiøs 
normativ tradisjon. Prosjektet utfører analyse og vurdering gjennom case studies og trekker 
inn i vurderingen alternative visjoner for globalt fellesskap som kommer fram i de 
brytningene mellom integrasjon og motstand i de lokale og transnasjonale religiøse 
bevegelsene. 

 

1.2. PRESENTASJON  

1.2.1. Religion i globaliseringen 

Såvel 'religion' som 'globalisering' er begreper som unndrar seg skarpe definisjoner. 
Like fullt har religion og religiøse forhold blitt viet fornyet interesse nettopp i forskningen 
omkring de verdensomspennende endringsprosesser som vekselsvis betegnes som 
globalisering, internasjonalisering og transnasjonalisering (Garrett & Robertson, 1991; 
Beyer, 1994; Pace, 1997). I det foreliggende forskningsprosjektet er det verken religion i 
seg selv eller globaliseringen som fenomen som skal undersøkes, men mer spesifikt 
hvordan disse to fenomener påvirker hverandre gjensidig, slik dette kan observeres og 
reflekteres over i et teologisk perspektiv. Med andre ord vil vi spørre hvilken rolle ulike 
former for religiøs tro og praksis kan spille i forhold til globaliseringsprosessen, slik denne 
kommer til uttrykk i ulike lokale kontekster. Og, omvendt, hvordan denne religiøs tro og 
praksis i ulike kontekster påvirkes av de endringsprosessene som globaliseringen utløser 
og er uttrykk for.  

Internasjonal forskning på dette feltet tyder så langt på at studier av religionen/es 
rolle er vesentlig for å forstå globalisering/transnasjonalisering. Samtidig hersker det 
uenighet om hvilken rolle religionen(e) spiller i denne sammenhengen. Kan den såkalte 
globaliseringen sees på som en indirekte eller direkte konsekvens av religiøse ideer eller 
bevegelser? Er tendensene til religiøs revitalisering på den globale arena (jfr. Huntington, 
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1997; Kepel, 1994; Johnston & Sampson, 1994; og Küng 1997) et tegn på det? Er det en 
affinitet mellom globaliseringsfenomenet og den grunnleggende religiøse visjonen av 
enhet/helhet som gir religionene økt betydning i dag? Er vi vitne til religionen(e)s 
'gjenkomst'? Eller er globaliseringen snarere et bevis på det definitive gjennombrudd for 
sekulariserte drivkrefter som teknologi, økonomi og politikk? Bør med andre ord 
globaliseringen sees på som fullendelsen av modernitetsprosejktet, slik at religionen(e)s 
globale innflytelse ventelig vil avta eller forsvinne helt?  

Mellom disse ytterpunktene finnes mellomposisjoner. Forholdet mellom 
modernisering/globalisering og sekularisering står i fokus. Fra flere hold framheves det at 
religionen(e)s betydning relativiseres og begrenses på globalt nivå, men revitaliseres på lokalt 
og personlig nivå. Religionens betydning sees primært i forbindelse med individuell og 
kollektiv identitetsforming (f.eks. Pace, 1997). Religion gir mulighet for personlig 
reorientering og rotfeste i en ustabil tilværelse i rask endring. Globaliseringen innebærer 
en ’de-komposisjon’ og ’re-komposisjon’ av kollektiv og individuell idenititet. I denne 
prosessen utviskes de symbolske grensene mellom ulike tros- og tilhørighetssystemer. 
Dette resulterer i en dobbelt tendens, nemlig enten en åpning for kulturell blanding, 
mestizaje, eller en tilflukt til symbolske universer som gjør det mulig å fastholde en 
enhetlig, koherent og kompakt oppfattelse av en tilværelse som er dypt preget av 
differensiering og oppsplitting. Religionen gir hjelp til å se den splittede, forskjellspregede 
og konfliktfylte virkelighet som enhetlig (Pace, 1997).  

Slik kan religion forsterke partikulære identiteter i en multikulturell verden. Dette 
betyr imidlertid ikke at den bare er en negativ reaksjon på globaliseringen – at dens rolle 
utelukkende er desintegrerende. For styrkingen av disse partikulære identiteter er samtidig 
et virkemiddel i kampen om makt og innflytelse på en global arena. Dermed kan religion i 
en globaliseringen være pro-systemisk og anti-systemisk på samme tid. Den fremmer 
globalisering ved å gjøre motstand mot dens (negative) konsekvenser (Beyer, 1994).  

I norsk sammenheng er det også berettiget å fokusere på religionsaspektet i 
internasjonaliserings- og globaliseringsprosessene. Norges egen involvering på den 
internasjonale arena har i betydelig grad vært religiøst eller verdimessig motivert. Samtidig 
er det grunn til å hevde at det i de moderne samfunnsvitenskapene, ikke minst i 
Skandinavia, har vært en tendens til å undervurdere religionen som samfunnsfaktor 
(Repstad, 1994).  

 

1.2.2. Globalisering – en tilnærming  

'Globalisering' indikerer en tilnærming til de aktuelle globale endringsprosesser som 
fokuserer at noe kvalitativt nytt har oppstått i og med de senere tiårs aksellerasjon innen 
informasjon og kommunikasjon, spredningen av en enhetlig verdensomspennende 
markedsøkonomisk modell og konsolideringen av et vestlig ideologisk/kulturelt 
hegemoni. Globaliseringen innebærer i følge denne tankegangen at verden er blitt "a 
single place" (Robertson, 1991) i den forstand at all kommunikasjon (informasjonsstrøm, 
utveksling av varer og tjenester, etc.) potensielt kan nå hele kloden (Beyer, 1994.) Den 
digitale revolusjon har effektivt redusert eller opphevet grensers, avstanders og territoriers 
fundamentale betydning, slik at situasjonen tilspisset kan beskrives som "geografiens 
ende" (Virilio 1997; Bauman 1998). Et hovedtema i den utviklingen som har blitt betegnet 
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som globalisering er med andre ord de stadig raskere og stadig mer ubegrensede 
forflytninger i tid og rom ('fri flyt') og de omfattende transformasjoner som følger av dette.  

Globaliseringen har minst tre akser: På det økonomiske området innebærer 
globaliseringen en stadig større framheving av markedets egenlovmessighet, en 
omfattende liberalisering av handel og finanstransaksjoner, og en adskillelsesprosess 
mellom den finansielle, spekulative økonomien og den reelle. Denne prosessen fører til 
konsentrasjon av verdens rikdommer, økning av de transnasjonale selskapenes makt og 
innflytelse, og stigende ustabilitet i verdensøkonomien knyttet til finansmarkedene 
(Martin & Schumann [1996] 1997, Bauman 1998, m.fl.).  

På det politiske området innebærer globaliseringen følgelig en svekkelse av politiske 
styringsredskaper vis-à-vis det økonomiske, samtidig med en overføring av makt fra det 
demokratiske nasjonalstatlige nivå til andre (i utgangspunkt) ikke-“politiske”, ikke-
demokratiske aktører, først og fremst transnasjonale selskaper. Denne prosessen utløser 
også “motkrefter” og mottrekk. På den ene siden overføres makt til regionalt og 
internasjonalt nivå gjennom utbygging av offisielle og utenom-offisielle 
samarbeidsorganer. Vi har de senere tiår sett klare tegn på en framvekst av en 
internasjonal "offentlig sektor" – i særlig grad, men ikke utelukkende – knyttet til FN-
systemet. Samtidig med dette skjer en økt vektlegging og mobilisering av det sivile 
samfunn. Blant globaliseringens nye aktører finner en folkelige bevegelser, NGOs, nye 
allianser mellom fagforeninger, interesseorganisasjoner, kirker, religiøse bevegelser, osv. 
Disse opererer, i tråd med utviklingen, i stadig større grad på tvers av nasjonale og 
regionale grenser.  

På det kulturelle området synes globaliseringen å omfatte to motstridende prosesser 
samtidig. På den ene siden fører den økte mobiliteten, migrasjonen og globale 
samhandlingen til en synliggjøring av klodens kulturelle og religiøse mangfold. Dette er en 
prosess i retning av økt pluralisme, mer omfattende kulturblanding, “hybridisering”. 
Samtidig er det tydelig at globaliseringens kommersielle side innebærer at dette 
mangfoldige kulturmøtet ikke foregår på like vilkår. Den vestlige kultur har gjennom sin 
økonomiske og teknologiske overlegenhet og sitt tilnærmede monopol på viktige 
informasjonsredskap som nyhetsmedier, underholdnings- og reklameindustri, massiv 
påvirkning på de andre kulturene. Globaliseringen kan derfor også beskrives som en 
stadig mer omfattende vestliggjøring, den mye omtalte “coca-koloniseringen” av 
“McWorld.” Dette er en prosess i retning av homogenisering, som samtidig kan 
representere en løsrivelse fra bindingen til det egne sted, en dekontekstualisering/ 
despatialisering. Denne stedløse 'ny-koloniseringen' utløser forsvars- og 
motstandsstrategier i de andre kulturene som igjen driver i retning av å framheve egen 
identitet, nasjonale særpreg, religiøs tilhørighet. I globaliseringens tidsalder ser en hvordan 
henvisninger til nasjonalreligiøs kulturarv får stadig sterkere betydning for folkelig 
mobilisering. Dette får tidvis ekstreme utslag i fundamentalisme og nasjonalisme, som kan 
være voldelige eller voldslegitimerende (Huntington, 1996). Disse prosessene gjør at det å 
tilrettelegge en tillitsbyggende, konfliktdempende og konfliktløsende dialog mellom ulike 
kulturer og religioner oppleves som en stadig mer påtrengende oppgave (Küng, 1997; et 
al.). 

På hvert av disse områdene som globaliseringen utspiller seg kan en se en spenning 
mellom integrerende og desintegrerende krefter: Den ene, stadig sterkere sammenvevede 
verdensøkonomien skaper økende forskjeller og sosial polarisering. Dette utløser 
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protestbevegelser og folkelig/politisk mobilisering som i økende grad er transnasjonale. 
Svekkelsen av politiske styringsredskaper på lokalt og nasjonalt nivå skjer samtidig med 
utbyggingen av politiske samarbeidsorganer på regionalt og globalt nivå. Vi opplever en 
samtidighet av kulturell heterogenisering, homogenisering og hybridisering (transkulturell 
tranformasjon).  

Denne doble bevegelsesretning kommer samlet til uttrykk i Roland Robertsons 
påstand om at globaliseringen innebærer "universalisering av partikularismen", i og med 
forestillingen om verden som ett sted, og "partikularisering av universalismen", i og med 
den utbredte forventing om at de ulike samfunn skal framstå med atskilte identiteter 
(Robertson, 1989; jfr. Beyer, 1994). Dette samsvarer med synet på religionens rolle som 
både pro-systemisk og anti-systemisk i globaliseringsprosessen, som redegjort for over.  

 

1.2.3. Teologisk refleksjon og religiøs/ kristen praksis i møte med 
globaliseringen 

Det er denne dynamiske og dialektiske sammenhengen mellom globalisering og 
religion som det er grunn til å undersøke nærmere, i så vel historisk-deskriptivt som 
systematisk-normativt perspektiv. Globaliseringen utløser en fornyet selvrefleksjon. 
Synliggjøringen av kulturelle, religiøse og sosiale forskjeller, samtidig med det direkte og 
indirekte presset i retning av økt homogenisering og 'fri' konkurranse, skaper et 
spenningsfelt der den religiøse tilhørighetens funksjon i identitetsformingen både får økt 
betydning og er i rask endring. Av særlig interesse kan det være å rette søkelyset mot det 
som skjer i globaliseringens randsoner. Det reiser spørsmål som: Hvilket potensial for 
kritikk og korrektiv av globaliseringens utstøtningsmekanismer kommer til uttrykk i 
selvrefleksjon, religiøs livstydning og allmenne overlevelsesstrategier hos de grupper som 
rammes av eksklusjonen? I hvilken grad er denne kritikken grunnet i alternative visjoner 
av samfunn og fellesskap?  

Denne inngangen til problemfeltet gjør det berettiget å velge å arbeide innen 
rammen av den bestemte religiøse tradisjon som står oss nærmest, for å fange de 
endringer i selvforståelse og de nye utkast til verdensfortolkning som gis her. 
Kristendommen har som vestlig religion med universalistiske pretensjoner vært en 
medvirkende drivkraft i globaliseringen som vestliggjøring (jfr. for eksempel J. Derridas 
neologisme "globalatinization"). I denne forstand er kristendom en integrerende kraft i 
globaliseringen. Samtidig har – nettopp som et resultat av denne prosessen – 
kristenhetens tyngdepunkt flyttet til Sør, til den fattige delen av verden, der kristen 
livstydning mange steder har tilbudt ressurser i det kritiske oppgjøret med det vestlige 
sivilisasjonsprosjektet. Dermed kommer kristendommens betydning for så vel integrasjon 
som motstand i globaliseringsprosessen til syne. Med 'integrasjon' siktes her til religiøse 
prosesser som arbeider 'med', følger av, og fremmer den aktuelle transnasjonalisering eller 
globalisering. Begrepet 'motstand' fanger inn den motsatte bevegelse, nemlig eksplisitt 
eller implisitt kritikk av og mobilisering mot de samme globale endringsprosesser, eller 
bestemte sider ved disse.  

Nært knyttet til, men ikke korrelerende med denne hovedmotsetningen, er 
polaritetene lokalitet/translokalitet og partikularitet/universalitet. Ingen ideer, heller ikke 
teologiske ideer, kan transporteres som ”rent innhold”. De vil derfor heller aldri kunne 
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kopieres ”helt korrekt” fra en folkegruppe til en annen (Sperber 1996). De vil alltid måtte 
utfoldes og gjøres relevante i kontekster som er eksplisitt lokale, og vil dermed uunngåelig 
endres (så sant prosessen ikke forsinkes/forhindres av rå makt). Følgelig kan det, nettopp 
med henblikk på å få en bedre forståelse av religionens rolle i globaliseringens 'frie flyt' og 
kontinuerlige endring, være nyttig å undersøke sammenhengen mellom kristendommens 
forflytninger og dens transformasjoner, ikke minst i møte med andre religiøse tradisjoner.  

 
Det er det dette prosjektet vil gjøre gjennom sju delstudier: 
 

1.2.4. Delprosjektene, kort framstilt 

  
1) Frigjøringsteologisk kritikk av markedsfundamentalisme, sosial ekskludering 

og kulturell ensretting i globaliseringen. Redegjør for den teologiske kritikk som 
er formet i Latin-Amerika og undersøker kritikkens betydning knyttet til 
Zapatistopprøret i Chiapas og de jordløses bevegelse i Brasil som motstandstegn. 
Førsteamanuensis Sturla J. Stålsett og professor Berge Furre gjennomfører studiene, dels i 
samarbeid med partnere i Latin-Amerika. 

2) Den postpentekostale bevegelsen i Brasil. Pinsebevegelsen startet i 1. verden, men 
har for tiden oppsiktsvekkende framgang i den 3. verden og “vender tilbake” som 
misjonerende til den 1. verden. Dette illustrerer religionens integrerende virkning, 
samtidig som det utkast til selvforståelse og verdenssyn som bevegelsen representerer 
bærer klare partikularistiske/fundamentalistiske trekk. Professor Berge Furre undersøker 
Igreja Universal do Reino do Deus (Guds universelle kirke) i Brasil med henblikk på 
disse prosessene i samarbeid med forskere i São Leopoldo, Brasil. 

3) Religionsmøte som forandringsfaktor. Professor Notto R. Thelle undersøker religiøse 
forandringsprosesser som finner sted i møtet mellom buddhisme og kristendom i en 
tidlig fase av globaliseringen, nærmere bestemt knyttet til Karl Ludvig Reichelts 
dialogiske misjonsarbeid i Kina i første halvpart av 1900-tallet. I de tre miljøene som 
møttes merker man en tydelig spenning mellom integrasjon og motstand: tradisjonell 
norsk pietistisk kristendom, etablert kinesisk buddhisme, og kinesiske synkretistiske 
bevegelser med nettverksforbindelser til vestlig okkultisme.  

4) Post-kolonial teologi og etno-hermeneutikk som utfordring til norsk og samisk 
nykristendom. Forsker, dr. theol. Jone Salomonsen undersøker vilkårene for “transport” 
av nyreligiøse, post-koloniale og feministiske impulser mellom lokale etnogrupper, og 
den forandring som slår inn i religiøse tradisjoner. Prosjektet bygger på a) 
eksemplariske tekster fra post-koloniale teologer i 1., 3. og 4. verden, b) utvalgte 
empiriske eksempler fra USA og Afrika om “hellige steder” i kirkelig kontekst og c) 
utvalgte empiriske eksempler som viser nykristen utvikling av ritualer og endret 
forståelse av ritualer fra dialogsentret Emmaus i Oslo og sørsamisk materiale fra 
Snåsa. 

5) Lokale, globale og interkulturelle prosesser i Sápmi og annetsteds: 
verdenskunst og religion i marginene. Prosjektet tolker samisk kunst som speil og 
virkemiddel globaliseringen. Professor Sigurd Bergmann undersøker hvordan globale 
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prosesser innvirker på lokal kunstskaping. Den globale prosessen studeres i den lokale 
konteksten med hensyn til hvordan den integrerer syn på naturen, på gudsbilde og 
religion og etnisk identitet. 

6) Religionsundervisning, maktforhold og fellesskapsforståelse. En komparativ 
studie av skolens religionsundervisning, med fokus på Norge og Palestina. 
Forsker Oddbjørn Leirvik undersøker religionsundervisningen i utvalgte land med tanke 
på fellesskapsforståelsen i kulturell, religiøs og moralsk henseende. Prosjektet vil 
klarlegge implisitte modeller for integrasjon/segregasjon og vurdere hvordan 
nasjonalreligiøse maktforhold slår ut i ulike minoritetsstrategier. Det er kristen-
muslimske relasjoner som blir undersøkt.  

7) Forsoning som integrasjon og motstand mot forsoning. Kristendommen har som 
verdensomspennende virksomhet skapt konflikter, men også målrettet virket som 
konfliktløser. Med bakgrunn i sannhetskommisjonenes virksomhet undersøker 
delstudien oppgjøret med fortiden i tidligere DDR. Undersøkelsen utføres av professor 
Kjetil Hafstad og beskriver kirkens medvirkning til og tenkning om forsoning i 1990-
årene og drøfter betingelsene å forsone fortidige overgrep. 

 
 

1.2.5. Delprosjektene og hovedmålet: Forflytninger og 
transformasjoner, integrasjon og motstand 

Delprosjektene bygger således opp under prosjektets hovedmål gjennom å 
utforske ulike uttrykk for kristne fortolkninger av og responser på 
globaliseringsprosessen, med fokus på de fire heuristiske hovedkategoriene bevegelse og 
transformasjon, motstand og integrasjon. 

Under synsvinkelen kristendommens forflytninger peker prosjektene om Reichelts 
dialogiske misjon (3, Thelle) og den ekspanderende postpentekostalisme representert ved 
Igreja Reino de Deus (2, Furre) seg særlig ut. Men også delprosjektene om urfolks (ny-) 
kristne uttrykksformer (4, Salomonsen) og billedkunst (5, Bergmann), samt jordteologi (1, 
Furre) og indianeropprør i Latin-Amerika (1, Stålsett), omhandler stedegen respons på 
globaliseringens press i retning av despatialisering og mobilitet, teologisk fortolket. Nært 
knyttet til disse nye bevegelsesmønstrene kan en så studere kristendommens aktuelle 
transformasjoner: Religionsmøtet leder til endret selvbilde og endret forståelse av andre 
religiøse tradisjoner; presset i retning av kulturell og religiøs homogenisering utløser 
mottrekk der lokale tradisjoner, kulturelle forhold og erfaringer av sosial, politisk, etnisk 
og kjønnsmessig marginalisering får hermeneutisk prioritet i utformingen av kontekstuelle 
trosutkast, verdisyn og verdenssyn. Den komparative studien om tilretteleggelsen av 
religionsundervisningen i Norge, Palestina, Egypt og England (6, Leirvik) viser hvordan 
politiske myndigheter er opptatt av å ta konsekvensen av den nye situasjon som er en 
følge av religionenes forflytninger med det formål å motvirke konflikter som kan oppstå i 
kjølvannet av de religiøse endringsprosesser denne situasjonen med nødvendighet 
impliserer.  

Denne målsettingen kan leses som et ønske om best mulig integrasjon, med andre 
ord, en tilretteleggelse som virker med de globale endringsprosesser, og i størst mulig grad 
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minsker omkostningene ved dem. Men som studien vil vise, er prosessene ikke entydige i 
så måte; de kan også leses som uttrykk for motstand, ved at de vil sikre en religiøs 
tradisjons hegemoni i en bestemt nasjonal og politisk kontekst. Den samme paradoksale 
spenning mellom integrasjon og motstand kommer ventelig fram på ulike måter i 
delprosjektene om frigjøringsteologisk kritikk og mobilisering i Latin-Amerika (1, 
Stålsett), indiansk og samisk post-kolonial teologi og kunst (4, Salomonsen og 5, 
Bergmann), og kirkelig forsoningsengasjement i tidligere DDR (7, Hafstad). 
Forsoningsprosesser framholdes som en av de sentrale utfordringer for å oppnå fredelig 
integrasjon i dagens verden. Religioners konstruktive medvirkning i disse prosessene er 
sterkt fokusert. Samtidig vil denne undersøkelsen se engasjementet for en dyptpløyende 
forsoningsprosess som et uttrykk for motstand mot globaliseringens 'selv-regulerende' 
krefter, der sosial og mellommenneskelig forsoning implisitt forventes å følge av 
økonomisk og politisk integrasjon. Den post-koloniale, etniske teologiens bearbeidelse av 
de globale endringsprosesser uttrykker jakten på egen (partikulær) identitet midt i disse 
endringsprosessene, samtidig som verden som helhet 'gjenerobres' i alternative visjoner 
om globalt (universelt) fellesskap. Tilsvarende kan en hevde at den frigjøringsteologiske 
kritikken av globaliseringens pan-økonomisering, sosiale ekskludering og kulturelle 
ensretting henter næring fra grunnverdier som holdes for universelt gyldige (integrerende) 
i prinsipp: grunnleggende individuelle, sosiale og kulturelle rettigheter, inkludering, 
frigjøring. 

  

1.2.6. Kontekstuell teologisk metode 

Delprosjektene retter alle fokus på vekselvirkningen mellom den 
sosiale/politiske/kulturelle kontekst og den religøse/kristne trostolkning. Dette gjør det 
nødvendig med en tverrfaglig tilnærming, med særlig vekt på samfunnsfagene. En slik 
arbeidsmåte i teologien kjennetegner særlig den forskningstradisjon som har fått 
betegnelsen kontekstuell teologi. (Bevans, 1992; Bergmann, 1997b). I tillegg til å tenke inn de 
hermeneutiske og epistemologiske betingelser for det teologiske arbeid, legger den 
kontekstuelle teologien inn et normativt og bevisst perspektivisk element: Konkrete og 
'stedlige' erfaringer av marginalisering og konflikt bearbeides i lys av den kristne tradisjon 
med det formål å motivere og informere en praksis for å overvinne marginaliseringen. I 
fokus står ikke bare den gjensidige påvirkning mellom teologi og kontekst, men også den 
kontinuerlige endringsprosessen i spillet mellom det lokale (partikulære) og det translokale 
(universelle). I stedet for å ta utgangspunkt i antatt universelle, forhåndsgitte trossetninger 
(essensialistisk 'evighetsteologi'), går med andre ord kontekstuelle teologier av ulike 
støpninger (frigjøringsteologi, dialogteologi, urfolksteologi, feministteologi, etc.) ut fra de 
spenningsfylte, stedlige/kroppslige erfaringene og lar disse få kaste lys over den religiøse 
tradisjon og trosinnhold, samtidig som denne tradisjonen gir fortolkningshjelp i møte 
med de aktuelle erfaringene. Den kontekstuelle teologien fokuserer en måte å bearbeide 
livs- og troserfaring religiøst på, som kan uttrykkes som en læringsprosess i dobbelt 
forstand. Det dreier seg om å lære hvordan en kan lære: 'learning to learn' (Segundo, 1976). 
Det dynamiske og hermeneutiske perspektiv skulle dermed være tydelig.  

Denne kontekstuelle teologiske metoden samsvarer godt med Sperbers 
kulturanalytiske perspektiv som er referert ovenfor, der det altså framheves at ingen ideer 
kan transporteres som ”rent innhold”, uten å gjennomgå endringer og få originale, 
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stedlige uttrykk (Sperber 1996). Teologiske ideer vil alltid måtte utfoldes og gjøres 
relevante i kontekster som er eksplisitt lokale, og vil dermed uunngåelig endres. En slik 
”økologisk” kulturteori fungerer også som et kritisk korrektiv til essensialistisk teologi og 
til antagelsene om at kristendommen har en indre, transhistorisk ’Kanon im Kanon’ som 
er unndratt forandringens og fortolkningens lov.  

  
  

1.3. OPERASJONALISERING 

1.3.1 Organisering og framdrift 

De aktive forskerne i delprosjektene inngår i en styringsgruppe og ledes av 
forskningsleder (førsteamanuensis Sturla J. Stålsett) med støtte av faglig sekretær. 
Styringsgruppen representerer omfattende erfaring med tilsvarende brede prosjekter (se 
nedenfor, 3.4.2.) der løsningen med deltids prosjektledelse for en av aktørene i 
styringsgruppen, støttet av deltids faglig sekretær, har vist seg effektivt. Prosjektet er 
forankret i Det teologiske fakultets satsning på forskning i kontekstuell teologi (teologisk 
arbeid med religionens forankring lokalt og dens globale/ universelle pretensjon). 
Progresjonen sikres ved to forskere på full tid, mens de øvrige bidrar med 
forskningsdelen av sine stillinger. Prosjektet er integrert i fakultetets strategiske planer for 
forskning. Prodekan for forskning står således som søkeransvarlig og mottar rapport fra 
forskningslederen om prosjektets progresjon. Samvirket mellom delprosjektene sikres 
gjennom felles konferanser. 

 

1.3.2 Publisering og formidling 

Prosjektet vil formidle sine resultater gjennom en felles bok og en 
avslutningskonferanse, der også produserte artikler og bøker/ rapporter presenteres. 
Forskningen vil utvikles i nært samarbeid med de aktuelle nettverkene som 
forskergruppen er knyttet til (se nedenfor punkt 4), og resultatene formidles gjennom 
dem og på nettet. 

 

2. Nærmere om delprosjektene 

2.1. TEOLOGISK KRITIKK AV GLOBALISERINGENS TENDENS TIL 

MARKEDSFUNDAMENTALISME, SOSIAL EKSKLUSJON OG KULTURELL 

ENSRETTING, MED UTGANGSPUNKT I LATIN-AMERIKA. 

Latin-Amerika har gjennomgått store endringsprosesser i løpet av de siste tiår. En 
periode med militærdiktaturer, borgerkrig og undertrykkende regimer har blitt avløst av 
forsoningsprosesser, fredsavtaler og skjøre demokratiske regjeringer over hele 
kontinentet. På det økonomiske området er nyliberalistiske reformer innført med hard 
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hånd, i nær sammenheng med de strukturendringsprogrammene som internasjonale 
finansinstitusjoner krevde for å få bukt med inflasjonen og de store gjeldsproblemene i 
regionen. Denne markante markedskapitalismen førte til ytterligere sosial polarisering på 
et kontinent som fra før var dypt splittet mellom rike og fattige. Brasil er det land i verden 
med størst sosiale forskjeller (de 20% rikeste tjener 26 ganger mer enn de 20% fattigste 
ifølge Den interamerikanske utviklingsbanken, mens Mexico følger deretter. Det er her 
interessant å merke seg at Brasil i den kritiske globaliseringslitteraturen (Martin & 
Schumann 1997) har blitt brukt som paradigme (’verdensmodell’) for utviklingen, mens 
zapatistopprøret kan sees på som det første opprør i globaliseringens tid, direkte knyttet 
til innføringen av frihandelsavtalen mellom Mexico, USA og Canada (NAFTA) (Stålsett, 
2000).  

På det kulturelle området har denne økonomiske og politiske utviklingen fra én 
side sett ført til den forventede markedsorienterte homogenisering. Samtidig har en 
gryende bevisstgjøring og organisering av indianerbefolkning og andre minoritetsgrupper 
funnet sted over hele kontinentet, særlig fra og med markeringen av 500 års motstand i 
1992. 

Latinamerikanske frigjøringsteologer har i løpet av 1980- og 90-tallet formulert en 
krass teologisk kritikk av de sider ved globaliseringen som trekker i retning av sosial 
eksklusjon og kulturell ensretting (Richard 1980, Hinkelammert 1981, 1993, 1996a og b, 
Assmann 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, Mo Sung 1991, 1993, 1994, Santa Ana 1991, 
Tamez 11, Dussel 1993, 1998, Duque 1996, Comblin, Gonzáles Faus & Sobrino 1993, jfr. 
Stålsett 1995 og 2001). I første omgang arter denne kritikken seg som en teologisk analyse 
av markedsfundamentalismens kultiske karakter. Markedet framstår som 'messianisert', og 
som realisert eskjatologi; det krever tro, ortodoksi, det begrunnes i seg selv og framstilles 
som eneste alternativ og endegyldig løsning – historiens 'ende'. Men mest avgjørende, 
ifølge frigjøringsteologenes analyse, er at nyliberalismen som kultisk system krever 
'menneskeofre.' Det økende antall fattige og ekskluderte i dagens Latin-Amerika 
kalkuleres kynisk inn som den 'pris' som må betales for en 'velfungerende' økonomi. På 
dette punkt har frigjøringsteologiske analysen klare likhetstrekk med René Girards filosofi 
om den sakrifisielle volden uttrykt gjennom syndebukk- og offermekanismer (Assmann 
1994). 

Til tross for at denne kritikken kan sees som et tydelig uttrykk for motstand mot 
globaliseringsprosessen, kan en også se frigjøringsteologien som et resultat av 
globaliseringen og et redskap til å fremme global(isert)e verdier (så f.eks. Beyer 1994, jfr. 
Löwy, 1996). Dette motiverer for en nærmere analyse: Er denne frigjøringsteologiske 
kritikken uttrykk for motstand mot globaliseringen på partikularistiske premisser, eller må 
den snarere sees på som en kritikk av noen bestemte konsekvenser av den form 
globaliseringen har fått i markedsfundamentalismen (eksklusjon), med utgangspunkt i 
andre globaliserte/universelle normer (’frigjøring’, inkludering av marginaliserte, 
menneskerettigheter)?  

For å kunne besvare disse spørsmålene vil det være nyttig å se på sosiale bevegelser 
som springer ut av eller står i nær forbindelse med en frigjøringsteologisk tenkning. 
Sosiale bevegelser i økende grad har blitt viktige aktører i det globaliserte samfunn, og 
hvordan disse sosiale bevegelsene ofte informeres / inspireres av en holisme av religiøs 
karakter (Beyer 1994). En av de viktige endringene innen frigjøringsteologien fra 80 til 90-
tallet har vært en bevegelse fra det politiske til det sivile samfunn – fra partitilknytning og 
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’statsbygging’ til mobilisering gjennom folkelige bevegelser (Richard 1994). De to mest 
oppsiktsvekkende og innflytelsesrike nye folkelige bevegelsene i Latin-Amerika på 90-
tallet har vært zapatist-bevegelsen i Chiapas og De landløses bevegelse i Brasil (MST). 
Begge disse bevegelsene springer ut av kirkelig-sosialt arbeid av frigjøringsteologisk 
støpning. Disse to bevegelsene vil følgelig undersøkes nærmere for å kaste lys over 
sammenhengen mellom uttrykk for organisert motstand mot globaliseringen, religiøse 
helhetsforståelser, og teologisk refleksjon. 

Dette delprosjektet vil utvikles i nær kontakt med delprosjektene til Salomonsen 
(2.4.) og Furre (2.2.). 

 

2.2. JORDTEOLOGI OG POSTPENTEKOSTALISME: 
MOTSTRIDANDE RELIGIØSE SVAR PÅ GLOBALISERINGA  

Den økonomiske globaliseringa endrar sosiale vilkår og tilhøve mellom menneske 
– og utfordrar såleis kyrkjer og teologi. Korleis svarar dei? 

I den tilkvesste tevlinga om naturressursane kjem jorda i fokus på ein spesiell måte. 
Korleis skal ho brukast? Kven skal eiga ho og styra bruken? Liberaliseringa av handel og 
kapitalrørsler opnar for transnasjonale gigantar som produserer og marknadsfører mat, 
kunstgjødsel og herbi- og pesticidar. Den lokale matprodukusentane kjem i klemma. Når 
dei taper i konkurransen, veks slumstroka kring storbyane. Flyttestraumane dit i den tredje 
verda veks til katastrofale dimensjonar medan landsbygda desintegrerer. Dei sosiale 
skilnadene aukar. Eit rikt samfunn av ”inkluderte” står mot fattige masser av 
”ekskluderte.”  

Denne kløfta reiser sosialetiske problem for kyrkjer. Mange stader vert det arbeidd 
med ”jordteologi” og støtte til folkeleg motstand med kamp for jord-reform og by-
reform. 

Det rikaste materialet er etter alt å døma å finna i Brasil. Der har den katolske og 
den lutherske kyrkja ein organisasjon for jordspørsmål – CPT – som støttar og inspirerer 
dei fattiges jordokkupasjonar. I si tid tok frigjeringsfløyen i den katolske og den lutherske 
kyrkja initiativet til Movimento Sem Terra, dei jordlause si rørsle, som truleg er det 
viktigaste "motstandsteikn" i dagens verdsbilete. 

Planen med dette delprosjektet er å studera kyrkjene sin teologi og praksis i 
jordspørsmålet som motstand – i ein historisk prosess i vekselverkad mellom sosial 
utvikling og teogisk refleksjon – og dessutan korleis denne refleksjon genererer visjonar 
som integrerer verdiane frå motstanden i alternative universelle visjonar. Brasil vil altså stå 
sentralt og vera utgangspunkt for ei jamføring med eit land i Afrika (Zimbabwe) og eitt i 
Asia (Filippinane). 

Eit motstykke til dette kan vi sjå i den “postpentekostale rørsla”. Pinserørsla 
oppstod ved hundreårsskiftet i Norden, fekk snart fotfeste i USA, spreidde seg etter kvart 
til Latin-Amerika og andre deler av den 3. verda. No veks ei “postpentekostal rørsle” 
fram av slummen som ”dei fattiges religion” i Latin-Amerika og Afrika. Denne “tredje 
bylgja” skil seg frå den “klassiske” pinserørsla: Dei lovar tilhengarane oppbrot frå det 
sosiale elendet og dei avviser frigjeringsteologiens sosiale visjonar. Rørsla ser ut til å stå 
for verdiar som høver godt i hop med den nyliberale marknadstrua: Religionen skal visa 
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veg til økonomisk suksess i konkurransesamfunnet.  
Rørsla framstår for medlemene som ein veg til integrasjon i den globaliserte 

økonomien – i motstand mot uverdige levekår, men utan frigjeringsteologiens kritiske 
perspektiv på den globaliserande nyliberalisme. Mange leiarar allierer seg såleis med den 
politiske høgresida (sjølv om langt frå alle gjer det).  

Ei av dei ”postpentekostale” rørslene, som veks fram med enorm kraft i Brasil, er 
Igreja Universal do Reino do Deus (IURD), “Guds rikes universelle kyrkje”. Og dei viser 
krefter til å ekspandera inn i Sør-Europas og Afrikas slumbyar. IURD er organisert som 
eit økonomisk konsern – med moderne elektronisk mediebruk, store ressursar og 
raffinerte metodar for å spreia bodskapen om omvending som fører ut av fattigdom og 
elende. Medan vekkingsrørsler før gjerne har oppstått i Euroopa og USA og ekspandert til 
den tredje verda, går denne rørsla motsett veg. Prosjektet vil fylgja IURD frå Brasil til 
Afrika og til Sør-Europas slumbyar. 

Prosjektet har altså to deler med noko ulike tilnærmingar, men samanstillinga gjev 
viktige perspektiv på globalisering og religion. Difor er dei her handsama som eitt 
prosjekt. Professor Berge Furre, som alt har arbeidd ein god del med MST og noko med 
IURD vil ta ansvar for å leia prosjektet og etablera samarbeid med forskarar i aktuelle 
land. I Brasil arbeider fleire forskingsmiljø med desse rørslene. Sonderingar tyder på 
interesse.  

 

2.3 ØSTEN I VESTEN – MELLOM INTEGRASJON OG MOTSTAND: 
VESTLIGE HOLDNINGER TIL ØSTENS RELIGIONER, MED SÆRLIG 

HENBLIKK PÅ BUDDHISME OG KRISTENDOM 

Målet med dette studiet er å analysere en tidlig fase av den religiøse 
forandringsprosessen som stimuleres av møtet mellom kristendom og buddhisme.  

Historikeren Arnold Toynbee hevdet allerede i 1947 at fremtidens historikere ikke 
først og fremst ville beskrive den politiske og ideologiske øst-vest-konflikten som 
avgjørende i det 20. århundres historie, men snarere der religiøse møtet mellom Øst og 
Vest, fremfor alt representert ved kristendom og buddhisme. Poenget ved en slik 
spissformulering var å si at de religiøse forandringsprosessene vil få langtrekkende 
konsekvenser. Hans påstander virker mer plausible ved århundrets avslutning enn da de 
opprinnelig ble formulert.  

Vestlige holdninger til buddhismen har vært preget ambivalens, med frykt og 
motstand på den ene siden og ønske om integrasjon på den andre. Selv om østlige 
buddhister så smått begynte å virke i Vesten fra slutten av 1800-tallet, har kunnskapen om 
buddhismen i stor utstrekning vært skapt av vestlige observatører – misjonærer, 
diplomater, forskere, reisende og handelsmenn. Kristen misjon har bidradd til kritikk og 
motstand, men en god del misjonærer har faktisk også fungert som formidlere av langt 
mer positive holdninger. 

En interessant fase i forandringsprosessen er knyttet til den norske misjonæren og 
religionsforskeren Karl Ludvig Reichelt (1877-1952). Reichelt og hans dialogiske 
misjonsprosjekt blant Kinas buddhister ble et møtested for tradisjoner i forandring, særlig 
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i første halvdel av det 20. århundre. De som møttes var blant annet: 
- En norsk pietistisk misjonstradisjon som i møte med buddhisme og kinesisk 

religion gjennomgikk radikale forandringer i holdninger og teologisk tenkning. 
- En etablert kinesisk buddhisme preget av krise og reformiver, utfordret både av 

kristen misjon og vestlig teosofi som ønsket å bidra til en renessanse for Østens 
religioner. 

- Et mylder av kinesiske synkretistiske bevegelser med et internasjonalt nettverk av 
forbindelser, blant annet med vestlig okkultisme. 

De fleste Reichelt-studier er ensidig orientert ut fra den skandinaviske konteksten, 
og lite seriøst er gjort for å forstå ham i den for ham avgjørende konteksten: den 
kinesiske. Hans ønske om dialog og integrasjon hadde en teologisk basis, men det er mye 
som tyder på at hans tenkning på viktige punkter var påvirket av buddhismen og okkulte 
miljøer, både lokalt og internasjonalt.  

Et grundigere studium av denne kinesiske konteksten, med Reichelt som fokus, vil 
bidra til en klargjøring av en prosess som har to klare lokale nedslagsfelt, Norge og Kina. 
Samtidig vil det antagelig vise noe av det internasjonale nettverket som var med på å 
prege denne prosessen. Konkret er det ventet av dette studiet vil avdekke nye sider av 
Reichelt som forandringsagent: i rollen som observatør og formidler av kunnskap, som 
aktør i en gjensidig forandringsprosess, og som leverandør av teologiske holdninger.  

Studiet vil være et case study av en tidlig utgave av den prosessen som i de siste 
tiårene har utviklet seg til en omfattende internasjonal kontakt på tvers av 
religionsgrensene, og utføres av professor Notto R. Thelle. Delprosjektets fokus på 
religionsmøte og religiøs migrasjon er nær forbundet med Furres studier pentekostalismen 
i Brasil og Salomonsens og Bergmanns studier av mariginal religiøsitet og kulturelle 
uttrykksform. 

 

2.4. POST-KOLONIAL TEOLOGI OG ETNO-HERMENEUTIKK 

SOM UTFORDRING TIL NORSK OG SAMISK NYKRISTENDOM  

Målet for dette komparative delprosjektet er å bidra med ny kunnskap om hvordan 
kristendommen endres som en følge av globaliseringen, med særlig vekt på hvordan nye 
religiøse og teologiske strømninger fra USA og Afrika både påvirker og utfordrer norsk 
og samisk nykristendom ved å bringe en ny forståelse av det radikalt kontekstuelle ved et 
hellig ”sted” og ved ”skapthetens representasjoner” gjennom å ta i bruk allerede 
foreliggende etniske symbol og ritual.  

Den fenomenologiske bakgrunnen for prosjektet er globaliseringsprosessens indre 
”dynamis”: a) økt motstand på lokalt nivå mot religiøs kolonialisme og homogenisering; 
b) motstand ytres gjennom frambringelse og integrasjon av nye lokale, religiøse 
horisonter; c) transkulturell transport av ”nye horisonter” med det resultat at kristen 
religion differensieres i retning av stadig større indre mangfold samtidig som endringen i 
økende grad kommer nedenfra, fra ikke-akademiske teologiske aktører. Denne ”dynamis” 
er særlig tydelig i kristne menigheter i den 3. og 4. verden: unge urfolk-teologer inkluderer 
formødrenes/forfedrenes før-kristne spiritualitet i sin egen post-koloniale teologiske 
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refleksjonen (Bediako 1995; Anderson 1979); kvinner krever å få bruke kirkene til å feire 
de tradisjonelle overgangsritene knyttet til jenters og gutters pubertet. Denne praksis er 
særlig utbredt i de uavhengige afrikanske kirkene (Amadiume 1997; Oduyoye 1992; 
Raising 1995), men finnes også blant ”anglikanske” lakotaindianerne i Sør-Dakota i USA 
(Anderson 1981) og ”katolske” indianere i Chiapas i Mexico (jfr. Stålsett’s prosjekt, 2.1.).  

Dessuten er kristen misjon, som tradisjonelt har gått i eksklusiv rute fra nord til 
syd, i ferd med å skifte både retning og form: anglo-amerikansk nyreligiøsitet og 
feminisme, postkolonial etno-hermeneutikk og makro-økumeniske teologiske ideer har i 
de siste ti årene vært i langsomt sig mot Skandinavia. Her har de bidratt til religiøs 
revitalisering og nyorientering, både innenfor og utenfor kirken (Engedal 2000), og 
frambragt et fenomen som kan benevnes ”nykristendom”: gudstjenestelige nyskapninger 
og liturgiske reformer, intensivert arbeid med et kjønns-inkluderende gudsspråk, brede og 
inklusive fora for religionsdialog, sør-samiske initiativ til å feire gudstjeneste på gamle 
kultplasser og en spirende refleksjon omkring muligheten for å inkorporere enkelte 
elementer fra tradisjonell, før-kristen samisk spiritualitet i liturgien (Johnsen 1997). 

Den ene (1) målsetningen for dette delprosjektet er å avdekke og analysere den 
etno-hermeneutikken som urfolk-teologer utvikler i sine forsøk på å gjøre kristendommen 
mer lokal, mer plural og mer meningsbærende for sitt eget ”folk”, for eksempel gjennom 
dialog med eldre før-kristne lokale tradisjoner på den ene side og med moderne 
nyreligiøse strømninger på den andre. Undersøkelsen skal begrenses til den teologiske 
tenkningen om skapelsen og om mennesket (kvinne/mann) som skapt, samt til de 
symbolene som hentes/utvikles for å representere det hellige rommet/stedet og den 
skapte verden.  

Cherokee-teologen Steve Charlestons begrep ”the Old Testament of Native 
America” blir her en viktig nøkkel forsåvidt som det åpner for at bibelens gamle 
testamente kan forstås som ”the Old Testament of Semittic Cultures” som i nye kulturelle 
sammenhenger må suppleres med nye etniske ”gamle testamenter”. Et slik nytt ”gammelt 
testamente” inkluderer følgelig tradisjonelle fortellinger, myter og seremonier som 
tilsammen vitner om folkets trosforestillinger og om skapergudens handlinger lenge før 
den hvite mann forkynte Kristus. Ifølge Charleston (1996) står ikke denne spiritualiteten, 
som stadig er levende, i motsetning til kristen religion, men er dens (nødvendige) 
forutsetning. Denne etno-hermeneutikken skal jeg supplere med Sperbers kulturanalytisk 
perspektiv (Sperber, 1996) som er gjort rede for ovenfor (1.2.6).  

Den andre (2) målsetningen for dette delprosjektet er å dokumentere ansatsene til 
en norsk og samisk nykristendom, samt å utfordre denne nykristendommen ved å 
introdusere den post-koloniale etno-hermeneutikken (som er blitt beskrevet under delmål 
1) og dens selvbevisste metodikk. På bakgrunn av den rike kulturarven vi har fått fra 
samisk og norrøn mytologi, og som allerede har vært teologisk tematisert av N. F. S. 
Grundtvig, ønsker jeg å bidra til ny teologisk refleksjon omkring begrepet et ”nytt (etnisk) 
gammelt testamente” og til spørsmålet om hvorvidt dette kan være fruktbart og 
fornyende i en norsk flerkulturell sammenheng.  

Materialet for undersøkelsen kan grupperes i tre: 1) utvalgte eksemplariske tekster 
(og rituelle manus) fra enkelte post-koloniale teologer i den 1., 3. og 4. verden, inkludert 
amerikanske og afrikanske feministteologer og amerikanske og afrikanske urfolks-
teologer; 2) utvalgte empiriske eksempler fra USA (Lakota) og Afrika (Zambia) på 

 13



hvordan det hellige stedet og verdens skapthet ritualiseres i en kirkelig kontekst som 
forstår seg selv og sin praksis i lys av post-kolonial og feministisk/nyreligiøs teologi; 3) 
utvalgte empiriske eksempler fra Norge der påvirkningen fra post-kolonial og 
feministisk/nyreligiøs teologi er blitt så synlig at vi for eksempel kan snakke om en 
nykristen (ikke bare en nyreligiøs) interesse for ny ritualskaping og ny symbolbruk, og for 
den gamle samiske spiritualiteten.  

Eksempler på en norsk nykristen tilnærming til ritualenes mening, sted og språk 
skal hentes fra dialogsenteret Areopagos/Emmaus’ arbeid i Valdres og Oslo, mens den 
teologiske og rituelle nytolkningen av det samiske tradisjonsstoffet skal eksemplifiseres 
gjennom arbeidet til den sør-samiske presten Bierna Biente på Snåsa (som har gitt sitt 
samtykke til å delta i prosjektet som informant). Delprosjektet skal først og fremst 
funderes i tekststudier, men vil også måtte basere seg på korte felterbeid i hver region for 
å kunne dokumentere hvordan det utvikles nye symboler og ritualiseringsstrategier for å 
integrere verden/mennesket som ”lokalt skapt” i det hellige rommet /stedet.  

Delprosjektet ledes av forsker, dr.theol. Jone Salomonsen. 
 

 

2.5 VÄRLDSKONST OCH RELIGION I MARGINALEN: LOKALA, 
GLOBALA OCH INTERKULTURELLA PROCESSER I SÁPMI OCH 

ANNORSTÄDES 
Konsten i den arktiska regionen ter sig ur centrums perspektiv som ett led i 

“marginalens“ kultur. Denna konst skapar dock just genom sin belägenhet i “utkanten“ 
specifika betydelser och värderingar i förhållande till sin arktiska lokala natur- och 
kulturmiljö. Å ena sidan introducerar den modernitetens dialektik mellan det lokala och 
det globala, å andra sidan förenar den denna dialektik – historiskt eller rekonstruerande – 
med premoderna fragment och vidgar därigenom den av metropolerna dominerade 
tolkningshorisonten och skapar även möjligheter för att själv “kolonisera“ centrum och 
rubba hierarkin i den globala byns ackumulations- och spridningscentra.  

Förhållandet mellan lokalisering och globalisering (Hannerz 1996) kan man därför 
i den arktiska marginalkonsten studera i en dubbel rörelseriktning: dels synliggör 
“utmarkens“ konstobjekt på ett mycket tydligt sätt globaliseringens effekter på en 
avgränsad lokal kontext, dels visar samma konstobjekt förmågan att genom sina kreativa 
identifikationer – vilka historiskt och geografiskt lägger sig “på tvären“ till rådande 
translokala kommunikationsmönster – relativisera och t.o.m. transformera de kända 
senmoderna globaliseringsmekanismerna. Bildkonsten kan således – särskilt i sin 
subarktiskt klara “kristall“ – undersökas både som globaliseringens spegel och/eller dess 
salt. Den synliggör tydligt en lokal europeisk (ur)befolknings samhörighet med och 
beroende av det globala skeendet utanför dess horisont, och den skapar samtidigt emanci-
perande perceptions- och handlingspotential för nya former av lokalisering och translokal 
och transhistorisk kommunikation (Pratt 1992).  

Problemet med mötet mellan det etniska och det moderna återkommer även i ett 
globalt perspektiv på många håll i “världskonstens“ arenor och diskurser. Frågan har 
fr.o.m. 1980-talets slut även blivit alltmer diskuterad i den senmoderna konstdiskursen. 
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Under senare år kan man även skönja framväxten av en s.k. “etnoestetik“ i gränslandet 
mellan den konstakademiska och den konstfilosofiska sfären. Projektets titel markerar 
således att den planerade forskningsprocessen genomgående bearbetar den intressanta 
och viktiga dialektik mellan det etniska och det moderna, mellan det lokala och det 
globala, mellan det tidsbeständiga och det föränderliga i de kulturella 
traderingsprocesserna. 

Ordningsföljden “lokala, globala och interkulturella processer“ är inte godtycklig 
utan uttrycker projektets intention att studera “det globala“ företrädesvis i det lokala, för 
att på så sätt undvika “avkontextualiserande“ forskningsperspektiv.  

Projektets syfte är att tolka den kreativa process i vilken samiska bildkonstnärer 
under 1900-talet upprätthåller och omformar gamla och skapar nya betydelser och 
värderingar i förhållande till sin subarktiska natur- och kulturmiljö. Tolkningen utgår från 
konstverken i deras kontext, och den problematiserar hur globala processer inverkar på 
individuellt, lokalt och regionalt konstskapande och hur detta inverkar på den translokala 
och interkulturella kommunikationen. Den globala processen studeras i den regionala 
kontexten särskilt med hänsyn till hur natursyn, gudsbild/religion, etnisk identitet och 
konstuppfattning kommer till uttryck och hur dessa förhåller sig till varandra i den 
konstnärliga gestaltningen. 

Hypotetiskt utgår projektet från att tematiseringen av natursynen, religionen, 
etniciteten och konstsynen fungerar som mätare för lokaliserings- och 
globaliseringsprocesserna. Förhållandet mellan det globala och det lokala, mellan det 
moderna och det traditionella, kan på så sätt undersökas i avgränsade tematiska områden.   

Prosjektet utføres av professor teol dr. Sigurd Bergmann, NTNU. 

 

2.6. RELIGIONSUNDERVISNING, MAKTFORHOLD OG 

FELLESSKAPSFORSTÅING. EIN KOMPARATIV STUDIE AV SKULENS 

RELIGIONSUNDERVISNING, MED FOKUS PÅ NORGE OG PALESTINA 

Prosjektet tar for seg forholdet mellom religionsundervisning, nasjonalreligiøse 
maktforhold og moralsk fellesskapsforståing. Fokus vil bli sett på nye modellar for 
religionsundervisning i Norge og Palestina, med sideblikk på England (ein meir etablert 
modell for fellesundervisning i europeisk kontekst) og Egypt (ein tradisjonell, segregert 
modell i Midtausten). Prosjektet vil undersøke kva forståing av forholdet mellom religion, 
moralitet og kulturelt-nasjonalt fellesskap som ulike modellar impliserer – særleg med 
tanke på kristen-muslimske relasjonar. 

Både i Europa og Midtausten har skulens religionsundervisning vore viktig i den 
moralske oppsedinga og i formidlinga av ein nasjonalreligiøs ”kulturarv”. Vanlegvis er det 
ein bestemt religiøs tradisjon som har dominert religionsundervisninga i den offentlege 
skulen, medan minoritetane (f.eks. kristne minoritetar i muslimske land) i regelen har vore 
fritatt. Samtidig har den offentlege religionsundervisninga i mange land vore utfylt av eit 
konfesjonelt basert privatskulesystem.  

I nokre europeiske land har nye modeller for religionsundervisning blitt innført –
 som svar på den aukande religiøse pluralismen som migrasjon og globalisering har ført 
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med seg. To av dei mest amibisiøse prosjekta er ”Religious Education” i England og 
”Kristendomskunnskap med Religions- og Livssynsorientering” i Norge. Begge faga tar 
programmatisk sikte på å skape ein integrerande arena for tradisjonsformidling, moralsk 
danning og religionssamtale.  

I perspektivet ”integrering” og ”motstand” er KRL-faget likevel tvetydig. Med si 
vektlegging av ”den kristne kulturarven” vidarefører KRL-faget noko av det gamle 
kristendomsfaget si rolle i den nasjonalreligiøse integrasjonen. Det kristendomsdominerte 
aspektet ved faget har vekt organisert motstand frå minoritetane si side. Men også 
minoritetane sin motstand er tvetydig: ønskjer dei ein meir segregert, ”kommunitaristisk” 
modell (f.eks. eiga islamundervisning og større opning for privatskular), eller eit fellesfag 
som går lengre i retning av ei ”universalistisk” fellesskapsforståing?  

I Midtausten har dei palestinske styresmaktene nyleg rokka ved det tradisjonelle 
mønsteret – ikkje ved å introdusere fellesundervisning, men kristendomsundervisning i 
den offentlege skulen parallelt med islamundervisninga. Samtidig eksperimenterer ein med 
fellesundervisning på nokre av dei kristne privatskulane. Noko av bakteppet for dei nye 
eksperimenta er kristnes motstand mot tiltakande islamisering, samtidig som ein ved dei 
nye ordningane ønskjer å gi næring til den tradisjonelle fellesskapskjensla mellom 
palestinarane. 

Forskningsprosjektet vil undersøke den implisitte kulturelle, religiøse og moralske 
fellesskapsforståinga i dei aktuelle modellane. Ved komparasjon vil ein kunne kaste lys 
over problematikken frå forskjellige kontekstar – med globalisering og 
fellesskapsforståing som samlande perspektiv. Fellesskapsforståinga vil bli analysert i lys 
av aktuell etikkdebatt om kommunitarisme og universalisme (Rasmussen 1990, Daly 
1994). Hovudspørsmål blir: kva rolle blir fellesskapet tilkjent i den einskildes moralske og 
religiøse danning, og korleis blir det formande fellesskapet definert? Korleis forstår ein 
forholdet mellom religiøse gruppeidentitetar, kulturelt og nasjonalt fellesskap, og globale 
forpliktingar? Gir religionsundervisninga ansatsar til ei ”dialogisk” forståing av fellesskap? 

Materialet for undersøking vil vere eksisterande måldokument og læreplanar for 
religionsundervisninga. Prosjektet vil bli utført av Oddbjørn Leirvik, på bakgrunn av hans 
arbeid med samvitsbegrepet og islamsk etikk (Leirvik 1998b, 2001b), 
religionsundervisning i den fleirreligiøse skulen (Leirvik 1998a, 1999b) og 
religionsdialog/kristen-muslimsk dialog (Leirvik 1999a, 2001a). Arbeidet vil bli knytt til eit 
internasjonalt religionspedagisk nettverk fokusert på ”Diversity as ethos” (Chidester 
1999), og det kristen-muslimske forskarnettverket "Dialogue of cultures” (Bielefeldt 
1999). 

 

2.7. FORSONING SOM INTEGRASJON OG MOTSTAND MOT 

FORSONING 

Kristendommen er verdensomspennende. De lokale kirkene er samtidig formet av 
sine lokale kontekster og har klar bevissthet om å være deler av den universelle kristne 
kirke. Kirkene har særpreg også i den forstand at de tilhører ulike konfesjonelle familier, 
som katolikker, lutheranere, gresk ortodokse, pinsevenner. Den innbyrdes konkurranse 
mellom religionene og konfesjonene har utløst konflikter. Flere kriger har vært 

 16



religionskriger. Teologisk uenighet har på mange måter virket konfliktskapende. Vi ser 
dette i dagens norske samfunn gjennom f. eks. striden om homoseksuelle partnerskap. 
Motstanden mot slike har virket splittende i kirker over hele verden. Erfaringen med slike 
konflikter har utløst arbeid for å skape fred og forsoning mellom kirkene blant annet i 
økumeniske organisasjoner. Disse representerer global innsats for fred og forsoning. 
Fordi kirkene har denne historie av splittelse og visjoner om fred og forsonet samarbeid, 
begrunnet i den kristne tro, har kirkene både vært aktive for fred og forsoning, men har 
også høstet erfaringer med hvor vanskelig arbeidet for å skape fred og forsoning er, ikke 
minst fordi kirkene selv har vært kilder til konflikt.  

Med utgangspunkt i denne komplekse virkelighet vil delprosjektet gå inn på ett 
eksempel der kirken har hatt en sentral funksjon i å gjenetablere fellesskap etter flere tiår 
med splittelse og overgrep. Etter murens fall kom de tyske lutherske kirke i noen måneder 
til å spille en sentral rolle i bearbeidelse av fortiden mede tanke på å integrere overgripere 
og undertrykte i tidligere DDR. På samme måte som sannhetskommisjoner i ulike 
konfliktområder, som i Sør-Afrika, arbeidet kirken i tidligere DDR med åpne høringer og 
tribunaler der de undertrykte gjennom 40 år kunne gi sin vrede uttrykk på samme tid som 
representanter for undertrykkerne kunne forklare sin versjon av fortiden. Noe av dette 
materialet er samlet i en liten tidsskriftserie “Zwie Gespräch” som kom ut på kirkelig 
foranledning i Berlin i tiden 1991-1995. Her kommer tidligere STASI-medarbeidere på 
talefot med dem som var overvåket. Delstudien vil analysere bidragene i lys av teologisk 
tenkning om forsoning og oppreisning.  

Det forhold at den kristne kirke hele tiden har båret en visjon av enhet og 
fellesskap, har inspirert til innsats for å integrere og forsone, både i lokale befolkninger, 
innen kirkesamfunn og mellom konkurrerende kirkesamfunn og voldelige 
samfunnsgrupper. Delstudien vil analysere de integrerende kreftene i denne tradisjonen, 
slik de kommer til uttrykk i dette tekstmaterialet, samtidig som fokuserer kreftene som 
virker imot, ikke minst den indre motstand mot forsoning og konfliktbearbeidning. 
Rammebetingelsene for å ta opp konflikter som har skapt dype sår, blir gjenstand for 
analyse. Studien vil bidra med refleksjon om vilkårene for tilgivelse og oppreisning, sett i 
lys av erfaringer og refleksjon i teologisk tenkning. Studien utføres av professor Kjetil 
Hafstad. 

  

3 Kompetanse, samarbeidsrelasjoner og ressurser 

3.1 FAKULTETETS KOMPETANSE PÅ OMRÅDET 

Fakultetet kan trekke på sentrale fagfolk i eget fagmiljø, og har engasjert sentrale 
aktører med særlig kompetanse på globaliseringsspørsmålet fra eksisterende nettverk. De 
involverte fagområdene er religions- og misjonsvitenskap (religionsdialog, islam, 
buddhisme), systematisk teologi, feministteologi, kontekstuell teologi og økumenisk 
teologi. Fakultetet ledende i nasjonal henseende i å samle bredden av disse fagene i eget 
miljø, se forøvrig deltagerlisten nedenfor. 
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3.2 BAKGRUNN FOR SØKNADEN 

Forskningsprosjektet ’Religion i globaliseringen’ harmonerer godt med Det 
teologiske fakultetets faglige prioriteringer i perioden. Programmet representerer både en 
forskningsmessig operasjonalisering av prioriterte fagområder i fakultetets vedtatte 
langtidsplan og innebærer en intensivering av de nordiske og internasjonale 
nettverksforbindelser som fakultetet og enkeltforskere i de senere år har investert stor 
energi i å utvikle.  

Fakultetet har i de siste år bygget opp internasjonale forsknings- og 
nettverkssamarbeid med tanke på teologiens rolle i det internasjonale samfunnet de 
aktuelle områdene er 

• interreligiøs dialog med fokus på buddhisme og islam 

• helsefag, studieretning diakoni 

• kontekstuell teologi og 3. verdensteologi 
I tillegg kommer et langvarig engasjement blant fakultetets ansatte i økumenisk 

teologi, (arbeidet for samarbeid mellom ulike kirkesamfunn teoretisk og praktisk gjennom 
Kirkenes Verdensråd og Det lutherske Verdensforbund).  

Fakultetet har tatt initiativ til ulike nettverk (International Network in Advanced 
Theological Education – INATE, Nordisk nettverk for kontekstuell teologi, Dialogue of 
Cultures: The Future of Relations between Western and Islamic Societies), og opprettet 
en internasjonal mastergrad og i den sammenheng etablert nettverk mellom 1. og 3. 
verden, i tillegg til aktiv innsats i europeiske nettverk.  

Fakultetet ønsker med søknaden til programmet om globalisering og 
internasjonalisering å intensivere forskningsinnsatsen på disse prioriterte områdene, og 
dermed forankre forskning og utdanning ytterligere med disse perspektivene for øye. 
Prosjektet bidrar til forsterking av nasjonale og internasjonale linker og nettverk, og kan 
bidra til ny kunnskap om vesentlige dimensjoner ved globaliseringen, knyttet til 
religionenes rolle i globaliseringen. 

I sin langtidsplan for 2000 – 2003, har fakultetet utpekt tre områder som både i et 
forskningsfaglig og utdanningspolitisk perspektiv vil være prioritert. Det dreier seg om 
områdene 

• etikk og diakoni 

• interreligiøse studier 

• anvendt ekklesiologi 
Prioriteringen av disse områder henger for fakultetet både sammen med en analyse 

av de behov og utfordringer som teologien stilles overfor i dagens samfunn, og med 
eksisterende kompetanse og utviklingspotensiale i fakultetets fagmiljøer. Særlig de to 
første, men i noen grad også det tredje satsingsområdet vil være ramme for det 
forskningsprogram som det søkes om midler til. Programmet inngår således i en 
kompetanseoppbygging som allerede har pågått over lengere tid ved fakultetet og som 
gjennom langtidsplanen er sikret en sentral stilling i fakultetets prioriteringer. 
Satsingsområdene danner også grunnlaget for vår søknad om midler til faglig og 
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organisatorisk omstilling i forbindelse med statsbudsjettets bevilgninger til dette formål. 

3.3 RELEVANTE SAMARBEIDSRELASJONER OG EKSISTERENDE 

TILTAK 

3.3.1 International Network in Advanced Theological Education 

Prosjektet vil særlig trekke veksler på INATE-nettverket, og bidra til å utvikle Det 
teologiske fakultet til en ytterligere kompetent aktør i forskningsmessig henseende i 
samvirke med institusjonene i nettverket.  

Arbeidet med et internasjonalt nettverk innen teologisk utdanning på høyere nivå 
ble påbegynt i 1995. På en konsultasjon i Oslo i august 1996, ble følgende institusjoner 
enige om å arbeide for opprettelsen av et slikt nettverk: Escola Superior de Teologia (São 
Leopoldo, Brasil), School of Theology, University of Natal (Pietermaritzburg, Sør-Afrika) 
Gurukul Lutheran Theological College and Research Institute (Chennai, India), Lutheran 
Theological Seminary (Hong Kong, Kina), Evangelical-Lutheran Theological University 
(Budapest, Ungarn), foruten, altså, Det teologiske fakultet UiO, i nært samarbeid med Det 
praktisk-teologiske seminar UiO, og Diakonhjemmet, Oslo. 

Nettverket arbeider for en teologisk utdanning som tar opp utfordringene fra den 
kontekstuelle teologien på den ene siden, og fra globaliseringen på den annen. Den 
kontekstuelle teologien, først og fremst slik den har funnet form i ulike former for 
frigjøringsteologier, har et særlig sikte på teologiens og kirkenes rolle i samfunnet. Teologi 
som kritisk refleksjon og praksis med og for marginaliserte grupper i samfunnet er et 
kjennetegn på denne teologien, som er et samlende fokus i nettverket. I vår tid er det 
naturlig å arbeide med disse spørsmål i lys av de problemer, utfordringer og muligheter 
globaliseringsprosessen bringer med seg.  

Det teologiske fakultet UiO har vært en pådriver i dette arbeidet fra starten av. 
Derfor har man også av de andre partnerne blitt bedt om å påta seg koordineringsansvar i 
den første perioden som løper fram til 2001. Det teologiske fakultet påtok seg denne 
oppgaven, og ansatte førsteamanuensis Sturla J. Stålsett som koordinator i halv stilling for 
å løse oppgaven. 

I tillegg til egeninnsats både i form av midler og tjenester fra UiO og de andre 
samarbeidspartnerne, mottar nettverket finansiell støtte fra Kirkens Nødhjelp og 
Areopagos. Gjennom dette samarbeidet ønsker en også å videreføre samtalen om 
forholdet mellom akademisk teologisk utdanning, bistandsvirksomhet og misjon.  

Mer enn 25 studenter og 7 lærere har blitt utvekslet på kryss og tvers mellom 
medlemsinstitusjonene i INATE så langt. Nettverket har arrangert to store 
konsultasjoner, i Chennai 1998 og São Leopoldo 1999, der faglige spørsmål knyttet til 
kontekstuelle teologier i en globalisert kontekst har stått i fokus. I september 2000 
arrangerte INATE dessuten en global kvinne-workshop i Budapest, med temaet: "Hidden 
Histories – Open Opportunities. Women in Theological Education."  

Det foreslåtte forskningsprosjektet vil utnytte de gode samarbeidsrelasjoner som 
har blitt opparbeidet gjennom INATE. Det vil dermed styrke forkningsaktiviteten i dette 
nettverket, og slik indirekte kunne bidra til institusjonsbygging.  
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3.3.2 Master of Philosophy in Contextual Theology 

I samarbeid med sine to norske samarbeidsinstitusjoner (Det praktisk-teologiske 
seminar UiO, og Diakonhjemmets høgskolesenter), tilbyr Det teologiske fakultet fra 
høsten 1998 et to-årig mastergradsstudium spesielt tilrettelagt for studenter fra Sør. 
Graden Master of Philosophy in Contextual Theology ble godkjent av Kollegiet i (desember) 
1997. Dette mastergradsstudiet er nært koblet til nettverkssamarbeidet. Fakultetet ser 
dette som et viktig bidrag til arbeidet med å oppfylle UiOs målsettinger når det gjelder 
internasjonalisering. 

3.3.3 Nordisk Nettverk for kontekstuell teologi 

Nordisk Nettverk for kontekstuell teologi ble etablert i 1991 og omfatter et 50-talls 
nordiske forskere som regelmessig samvirker til felles bokprosjekter og feller nordiske 
forskerkurs. Det har hatt en konstruktiv betydning for nordisk teologisk forskning 
ettersom et nytt perspektiv er ført inn i teologisk tenkning gjennom metodisk refleksjon 
over teologiens kontekstuelle forankring. Denne arbeidsmåten har vist kritisk og 
konstruktivt potesiale som er dokumentert gjennom nettverkets bøker. Nettverket har 
bidratt til en vedvarende faglig kommunikasjon og utvikling især innen systematisk 
teologi, men også i interdisiplinær kontakt mellom systematiske teologer og historikere og 
teksttolkere. Ringvirkningene har vært økt samarbeid om doktorandutdanning, økt 
medvirkning innbyrdes mellom institusjonene om faglig samvirke, veiledning og 
bedømmelse.  

3.3.4 Religionspedagogiske og kristen-muslimske forskernettverk 

Gjennom Oddbjørn Leirvik er fakultetet knyttet opp til to dialogorienterte 
forskernettverk som involverer akademiske institusjoner i forskjellige land i Europa, 
Midtøsten, Afrika og Asia: 

* Det kristen-muslimske forskernettverket ” Dialogue of cultures – the future 
of relations between Western and Islamic societies”, som koordineres av Deutsches 
Orient-Institut i Hamburg og har formell støtte fra de deltakende lands statsoverhoder 
(Kongen for Norges vedkommende).  

* Det religionspedagogiske nettverket ”International Network for Inter-
Religious and Inter-Cultural Education”, som koordineres av Robert Jackson ved 
University of Warwick’s Religions and Education Research Unit.” 

3.4 FAKULTETETS SATSNINGSOMRÅDE  

3.4.1 Interreligiøse studier 

Fakultetet har et ønske om å kunne knytte sammen det eksisterende arbeid med 
kontekstuell teologi med en sterkere satsning på interreligiøse studier. Fakultetets 
nåværende kompetanse på dette området er særlig representert gjennom professor Notto 
Thelle (religionsteologi, buddhisme, kristen-buddhistisk dialog), postdoc-stipendiat Jone 
Salomonsen (nyreligiøsitet, interreligiøs ritualteori) og stipendiat/ prosjektleder for 
interreligiøse studier Oddbjørn Leirvik (islam, kristen-muslimsk dialog, religionsteologi). 

Av fakultetets langtidsplan går det fram at "interreligiøse studier" vil være et høyt 
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prioritert område i de nærmeste årene. Fakultetet ønsker å styrke religionsteologisk 
forskning som er er rettet inn mot den aktuelle relasjonen mellom kristendom og andre 
religioner som er representert i Norge (med fokus på islam og buddhisme). Fakultetet 
ønsker å knytte an til det tilsvarende og sterkt voksende internasjonale dialog- og 
forskningsmiljøet. Vi ønsker også i denne sammenheng å gi kvinne- og kjønnsteoretiske 
perspektiv vesentlig oppmerksomhet, i samsvar med status innen internasjonal forskning. 

3.4.2 Etikk og diakoni 

Fakultetet har sentral kompetanse i etikk og har gjennom sitt mangeårige arbeid 
eksemplifisert gjennom forskningsprogrammene ”Den kristne moraltradisjonen i Norge 
fra 1814 til i dag” i samarbeid med NFR (avsluttet i 1998) og ”Barn og unge i spenningen 
mellom emansipasjon og institusjon” under NFR-programmen ”Barn, ungdom og 
familie” (avsluttet i 1999) erfaring med større forskningssatsninger. Begge prosjektene var 
tverrfaglig orientert, med hovedvekt i de teologiske fagene i førstnevnte prosjekt, med 
hovedvekt på samvirke med samfunnsfag i sistnevne prosjekt (BUF). Begge utløste stor 
vitenskapelig produksjon og vitale nettverk og gir god bakgrunn for arbeid med teologisk 
arbeid med sosialetiske utfordringer fra frigjøringsteologien og å drøfte forsoning, 
integrasjon og motstand mot markedsfundamentalisme i et teologisk perspektiv. 

 

4 Budsjett og arbeidsrammer 

 
Delprosjektene 1 (Stålsett) vil utføres i postdoktorstilling over en treårsperiode. 

Prosjektene 4 (Salomonsen) 6 (Leirvik) vil skje i forskerstilling henholdsvis i to og ett år. 
Disse prosjektene legges inn med standard sats for postdoktorstillinger.  

Prosjektene 1 og 2 (Furre), 3 (Thelle), 5 (Bergmann) og 7 (Hafstad) drives av 
etablerte seniorforskere i faste stillinger og vil primært utføres innenfor den regulære 
forskningstid i tilsettingsforholdet. Det legges inn noe frikjøpsmidler samt driftsmidler til 
disse.  

For prosjektledelse og sekretariat legges inn noe frikjøp og engasjement for faglig 
sekretær. Det beregnes også noe midler til drift av styringsgruppe. 

I tillegg legges inn midler til en programkonferanse våren 2002 og en 
avslutningskonferanse våren 2004. Det planlegges også mindre workshops innenfor 
delprosjektene. 

 

5 Deltakere 

Søkeransvarlig 

Professor Kjetil Hafstad er professor i systematisk teologi og prodekan for 
forskning ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og har arbeidet med moderne 
teologi i avhandlingen Wort und Geschichte. Das Geschichtsverständnis Karl Barths, München 
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1985. Han har en rekke publikasjoner om forståelsen av kirken, antropologien og har 
gjort undersøkelser om språkets virkelighetsdannende funksjon. I de siste år har han 
arbeidet med det ondes problem i et tverrfaglig perspektiv der innsikter fra filosofi, 
sosiologi og mentalitetshistorie trekkes inn. Noe av stoffet er presentert i Frihetens Fiende. 
Essays om ondskap, frihet, menneskeverd, Oslo 1993. Han har videre vært engasjert i forskning 
om familie og samliv i moderne tid, og utgir høsten 2000 boken Frihetens Festning – så fast 
en borg på Forum Forlag – om samliv, ekteskap, partnerskap og moral. Han sluttfører et 
bokprosjekt om idealer om barndom og ungdom i pedagogisk tenkning år 2000. 

Han har omfattende erfaring med organisatorisk arbeid i styrer, råd og 
utredningsutvalg. I 1995 førte han flertallsinnstillingen i pennen for Bispemøtets 
utredningsgruppe om "Homofile i kirken" Han har bred erfaring med administrativt 
arbeid innen universitetet og andre fora som f.eks. den økumeniske bevegelse. Har er for 
doktorgradsutdanningen ved Det teologiske fakultet, har ledet og deltatt i ca. 40 nasjonale 
og internasjonale bedømmelsesutvalg og har omfattende erfaring som veileder for 
doktorgradsstuderende. Styreformann for Det praktisk teologiske seminar, derunder 
Kirkelig Utdanninsgssenter i Nord og leder av Nordisk Nettverk for kontekstuell teologi. 
Nestleder i styret for Seneter for kvinneforskning, UiO. Redaktør av almentidsskriftet 
“Kirke og Kultur”. Prosjektleder av området “Samliv og familie” i det NFR/KULT-
finansierte prosjektet “Den kristne moraltradisjon i Norge fra 18148 til i dag”. 
Prosjektleder for “Barn og ungdom i spenningen mellom emansipasjon og institusjon” 
finansiert av Norges Forskningsråds program “Barn, ungdom, og familie” 1996-99. 

 

Forskningsleder: 

Førsteamanuensis Sturla J. Stålsett F. 1964, dr. theol. 1998. Cand. theol. 1989, 
statsvitenskap grunnfag 1987. NFR-stipendiat ved Det teologiske fakultet i perioden 
1993-1997, disputerte i februar 1998 med avhandlingen "The crucified and the Crucified: 
A Study in the Liberation Christology of Jon Sobrino", som vil publiseres internasjonalt 
på Peter Lang forlag, 2001. Fra 1998 er han førsteamanuensis i dogmatikk ved Institutt 
for systematisk teologi, ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og koordinator 
for International Network in Advanced Theological Education. Har vært medvirkende i 
oppbyggingen av mastergradsstudiet i kontekstuell teologi ved fakultetet. Har flere studie- 
og forskningsopphold i Latin-Amerika bak seg, bl.a. i El Salvador, Costa Rica og Chiapas, 
México. Har flere års erfaring fra kirkelig bistandsarbeid. Er for tiden leder for Komiteen 
for internasjonale spørsmål under Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. 

Har publisert en rekke artikler om emner tilknyttet frigjøringsteologi, kontekstuell 
teologi, internasjonal politikk og etikk.  

 

Deltagende forskere: 

Professor Sigurd Bergmann,Teol. Dr., NTNU. F. 1956, har arbeidet som forsker og 
underviste i systematisk teologi og har vært engasjert lektor i humanekologi ved Lunds 
Universitet. Forsker ved Universitetet i Tromsø i samisk billedkunst 1996/97, lektor i 
tros-och livsåskådningsvetenskap ved Göteborgs universitet professor i religionsvitenskap 
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ved NTNU, Trondheim. Sekretær for Nordisk Nettverk for kontekstuell teologi. Utgiver 
av skriftserien fra Institutt for kontekstuell teologi. Utgiver av skriftserien fra Institutt for 
kontekstuell teologi. Tidligere ordfører for Lunds stifts arbeidsgruppe for miljøspørsmål. 
Disputerte 1995 på en avhandling i systematisk teologi om Geist, der Natur befreit: Die 
trinitarische Kosmologie Gregors von Nazianz im Horizont einer ökologischen Theologie der Befreiung. 
Docent i systematisk teologi 1996. Har publisert bidrag i patristikk og oldkirkelig teologi, 
økumenikk, misjonsvitenskap, miljøetikk, naturens rettigheter, bildekunst og 
kulturteologi. Utgitt som redaktør Tiden er inne:ekumenisk teologi i oppbrudd, Uppsala 1989; 
De nedtystades Gud: Diakoni for livets skyld, Stockholm 1992; Ekumenikken og forskningen 
Uppsala 1992, Upptäckter i kontexten: teologiska föreläsningar till Per Frostins minne, Lund 1994. 
Siste monografi: Gud i funktion: en orientering i den kontextuella teologin, Stockholm 1997, Geist, 
der lebendig macht: Zur ökologischen Theologie der Begfreiung, Frankfurt /M 1997. Medlem i 
medarbeidergruppen for tidssktiftet “Junge Kirche: Zeitschrift europäischer Christinnen 
und Christen”. 

 
Professor Berge Furre, f. 1937, ved Det teologiske fakultet sidan 1992, har nyare 

kyrkjehistorie og kyrkje-samfunnsrelasjonar som spesialfelt. Hans faglege produksjon har 
særleg gått inn på folkelege vekkingsrørsler i Noreg (kring Lars Oftedal og Hans Nilsen 
Hauge) forutan at han har produksjon innanfor politisk Og økonomisk historie. Han har 
hatt ei rekke verv i den norske kyrkja og den internasjonale økumeniske rørsla og har 
førelese ved ein del utanlandske universitet. Frå eit utgangspunkt i norsk kyrkje- og 
samfunnshistorie har han kome til å interessera seg meir for internasjonale kyrkje- og 
religionsforhold. I det siste har han særleg interessert seg for religiøse og politiske rørsler i 
Brasil der han har hatt studieopphald. Han har også undervist ved det internasjonale 
mastergradsstudiet ved Det teologiske fakultet. Hans viktigaste skriftlege arbeid er ”Norsk 
historie 1914-2000” (som også finst i fleire eldre versjonar) og ”Soga om Lars Oftedal” 1-
2 (Oslo 1990). 

 
Forsker Jone Salomonsen dr. theol F. 1956, har arbeidet som journalist i NRK radio 

og TV og studert ved Graduate Theological Union, Berkeley og drevet feltarbeid blant en 
gruppe hekser (Reclaiming) i San Fransisco, og gjennomført doktorgradsstudier i teologi 
og soisialantropologi ved Universitetet i Oslo. Arbeidet munnet ut i avhandlingen ”I am a 
Witch – a healer and a bender». An expression of women’s religiosity in contemporary USA” (1997). 
Er engasjert i postdocprosjektet «Konfirmasjon og overgangsritualer for norsk ungdom» 
ved Det teologiske fakultet, UiO. Har utgitt: «Når gud blir kvinne. Blant hekser, villmenn og 
sjamaner i USA» (1990) og ”Riter. Ritualer og religion for vår tid ” (1998). Har bred erfaring med 
undervisning på alle nivåer i teologien og har deltatt som foreleser og ressursperson i ulike 
faglige fora og har vært bidragsyter i ulike tverrfaglige prosjekter bl.a. om ”skam” om 
”Jesus” og om ritualisering. 

 

Stipendiat Oddbjørn Leirvik, f. 1951, fra 1999 faglig leder for omstillingsprosjektet 
Interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet. Cand. theol. fra 1978, arabisk grunnfag 
1994, Olavsstipendiat 1996. NFR-stipendiat ved Det teologiske fakultet siden 1997, med 
et avhandlingsarbeid om "Human conscience, Islamic ethics and Christian-Muslim 
dialogue" som avsluttes i april 2001. Har ved siden av avhandlingsarbeidet hatt medansvar 
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for fakultets religionspedagogiske arbeid, bl.a. (fra 1997) som leder av styringsgruppen for 
det såkalte "KRL-nettverket" av høyskoler og universitetsinstitusjoner som tilbyr 
lærerutdanning i kristendom og religion. Arbeidet inntil 1996 som prest i Den norske 
kirke, med en tiltakende spesialisering på religionsmøteproblematikk fra slutten av 1980-
tallet. Har omfattende erfaring fra ulike private og offentlige prosjekter på området 
religionsdialog – bl.a. som ansatt leder for det kirkelige dialogsenteret Emmaus 1993-
1996, og som valgt leder for Kontaktgruppa for Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke 
og Islamsk Råd Norge fra 1993. Internasjonalt: deltar i "International Network for Inter-
Religious and Inter-Cultural Education" og det kristen-muslimske forskernettverket 
"Dialogue of cultures: the future of relations between Western and Islamic societies". Har 
utgitt bøkene "Møte med islam" (Oslo 1990), "Religionsdialog på norsk" (Oslo 
1996/2001), "Images of Jesus Christ in Islam" (Uppsala 1999) og "Abrahams barn. Jødar, 
kristne og muslimar i historia" – samt en rekke artikler og bidrag til bøker på områdene 
islam, kristen-muslimsk dialog, religions- og kulturdialog og religionspedagogikk. 

Professor Notto R. Thelle F. 1941, cand. theol. 1965, japansk-studier i Sheffield og 
Kobe, Japan (1968-1970), buddhistiske studier Otani University, Kyoto (1972-73), NFR-
stipen 1979-80-81, dr. theol. 1983. Prest og forsker i Japan 1969-1985, det meste av tiden 
som Associate Director ved NCC Center for the Study of Japanese Religions i Kyoto. Var 
i denne tiden også redaktør av tidsskriftet Japanese Religions. Fra 1986 professor i 
økumenikk og misjonsvitenskap ved Det teologiske fakultet, UiO. Var i Japan særlig 
opptatt av dialog og studium i møte med japansk religion, særlig buddhismen. 
Doktorarbeidet er en analyse av utviklingen av forholdet mellom buddhismen og 
kristendommen i Japan, utgitt i revidert utgave som Buddhism and Christianity in Japan: From 
Conflict to Dialogue 1854-1899 (Honolulu: University of Hawaii Press 1987). Tilsvarende 
kortere studier i japanske, internasjonale og norske tidsskrifter. Som professor i teologi 
har Thelle særlig viet oppmerksomhet til religionsmøtet, både på det internasjonale plan 
og i den norske konteksten. Har publisert en rekke faglige og mer populære artikler som 
tar opp aspekter av religionsmøtet, dels i forhold til buddhistisk tradisjon, dels i møte med 
nyreligiøsitet og alternativ spiritualitet. En rekke bøker tar også opp sider av dette, som 
Hvem kan stoppe vinden? Vandringer i grenseland mellom Øst og Vest (1991), Ditt ansikt søker jeg 
(1993), Hvor høyt må et menneske spørre? (1997), Det skjedde ikke i Betlehem. I tillegg har han 
skrevet flere lærebøker, Mennesket og mysteriet (lærebok for høyere skole, to ulike utgaver 
1992 og 1997), Hinduismen og buddhismen (sammen med Knut A. Jacobsen, lærebok for 
høgskole- og grunnfagsnivå, 1999), “Ved kilden vil jeg legge meg ned … Lengsel og opprør i 
nyreligiøse alternativer (kompendium 1999, lærebok for grunnfagsnivå). Han har hatt 
ansvaret for buddhistisk fortellingsstoff i Nasjonalt Læremiddelsenter Kildesamling (1999, 
ressurspermen for lærere i KRL-faget). Er redaktør og oversetter av Zen – lyden av én hånd 
(2001), japanske og kinesiske zen-tekster i Gyldendals Ad Fontes-serie, og medredaktør 
av Tao Te Ching og andre taoistiske skrifter (2001) i Bokklubbens serie om verdens hellige 
skrifter. I den siste boken er for øvrig Reichelt fremhevet både som oversetter og 
kulturformidler. 
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