
Religion i det pluralistiske samfunnet   
 
I. Definisjon og faglig avgrensning 
 
A.1. Område og problemstillinger – avgrenset via undertema 
 
Religionenes tilbakekomst i det offentlige rom har fått en økende oppmerksomhet i særlig de 
vestlige samfunn i vår tid. Dette er en utvikling som selvfølgelig henger sammen med den 
voksende innflytelsen fra islam, ny interesse for alternative former for religion og religiøsitet 
og også for den kristne kulturarven. Samtidig skjer det også en parallell og voksende kritisk 
diskusjon om religion, både innenfor religionene selv og fra eksplisitt ikke-religiøse grupper 
og personer. Denne utviklingen ser vi ikke bare i Norge og Norden, men også i Europa og i 
den vestlige verden i det hele.  I et land som Norge, der det mono-religiøse preget har vært 
sterkere enn i mange andre vestlige land, oppleves endringene i retning av pluralisme og nye 
diskusjoner kanskje også som ekstra utfordrende.  
Det avgjørende er likevel det tvetydige ved den nye situasjonen. Innenfor religionene finnes 
det dype konflikter mellom liberale og mer fundamentalistiske retninger. For de vestlige 
samfunnene er de fundamentalistiske retningene de mest utfordrende, samtidig som de 
liberale tradisjonene lett havner i den situasjon at de kan fortone seg som mindre ”religiøse” i 
en tid som orienterer seg mot religion. I tillegg har ikke minst nye de fundamentalistiske 
retningene bidratt til at religionskritikk og motstand mot religion har fått en styrket stilling, og 
dette er også en viktig del av bildet i det moderne samfunn. Dette skjer i en situasjon preget av 
viktige diskusjoner om forankringen og utformingen av menneskerettigheter for en ny tid, 
utviklingen av en kritisk kjønnsforskning og de nye samtaler om forholdet mellom religiøs 
tilhørighet og nasjonalt medborgerskap. Hele dette sammensatte bildet av religion i Vesten og 
i andre deler av verden er det viktig og utfordrende å utforske i et historisk, komparativt og 
samtidsorientert perspektiv.   
 
I forhold til dette omfattende forskningsområdet utmerker UiO seg ved to tydelige 
kjennetegn: For det første har vi samlet sett meget stor faglig kompetanse innenfor fagfeltet 
religion. Det gjelder religion både i Europa og i andre deler av verden, og det omfatter både 
samtidsperspektiver og historiske perspektiver. For det andre er denne kompetansen forankret 
i ulike fakulteter, sentra og enheter (med TF og HF som de viktigste). I dagens 
samfunnsmessige og kulturelle kontekst er dette en meget interessant situasjon. I sum dekker 
UiOs religionskompetanse de fleste av de faglige tilnærminger som dagens flerreligiøse 
situasjon krever. Ved å samordne og tilrettelegge denne kompetansen i et mer aktivt samvirke, 
vil det klart også bli mulig å få den brede kompetansen ytterligere fokusert. 
En tverrfakultær religionssatsing ved UiO har derfor et stort potensial for synergigevinst 
gjennom en bedre strategisk samordning av ressursbruk og forskningsfokus. Arbeidet med 
prosess for faglig prioritering legger så langt godt til rette for en slik tverrfakultær satsing 
innen noen felles definerte forskningsområder som både møter den aktuelle 
samfunnsutfordringen på religionsfeltet og som også samtidig vil gi en atskillig bedre 
utnytting av faglige ressurser ved egen institusjon. Temaene i det følgende er å betrakte som 
fokusområder relatert til prioriteringene i prosess for faglig prioritering. De er alle bredt 
tverrfakultært forankret. I tillegg er alle også kjennetegnet av et tydelig samspill mellom 
historiske og aktuelle forskningsperspektiver. Religionene spiller en viktig rolle som bærere 
av tradisjon og historie, og en utforskning av endringer på religionsfeltet i vår egen tid styrkes 
ofte vesentlig ved at man også arbeider offensivt med historien. 
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A.1.1. Undertema: Religionsmøter i tradisjonelle og i moderne samfunn 
 
Religionsforskningen er opptatt av hvordan religioner og religiøs erfaring er arenaer for 
kulturell kontakt og konflikt, og hvordan de interagerer med sosial, kulturell og politisk 
endring.  Arbeidet med kanoniske tekster, og med tradisjoner og praksiser sikter mot å 
analysere den betydning møter mellom religioner har spilt for dannelsen av både samfunn, 
kultur og identitet. En sentral ufordring i forskningen på religion i det pluralistiske samfunnet 
er å forstå hva som skjer i møter mellom religionene, og mellom samfunn og stater som i ulik 
grad er preget av de religiøse tradisjonene og deres globale revitalisering.  
 
Den historiske UiO-forskningen arbeider omfattende – især innen fagmiljøene ved TF og ved 
IKOS – med møter mellom ulike religioner i antikken, med møter mellom førkristen og 
kristen religion i Nord-Europa, med kontakter og konflikter i det konfesjonelt oppdelte kristne 
Europa, og med møter mellom Europa og andre deler av verden. Den samtidsorienterte UiO-
forskningen er opptatt av møter mellom ulike religioner, og av hvordan religioner har påvirket 
og selv blitt påvirket av historiske endringsprosesser. Det gjelder i både Europa, Midtøsten, 
Sør- og Øst-Asia. Å se de historiske og samtidsorienterte studiene av religionsmøtenes ulike 
dimensjoner sammen, vil gi en betydelig vitenskapelig merverdi. Det samme gjelder den 
komparative dimensjonen som skapes ved å studere religionsmøter og kulturelle 
endringsprosesser i ulike deler av verden. Universitetet i Oslo har en enestående 
breddekompetanse som gjør slike komparative studier i tid og rom mulige. 
 
I dagens pluralistiske samfunn framstår revitalisert religion både som en ekskluderende 
grensemarkør og som arena for nye religiøse identiteter i møte med moderne samfunnsformer. 
Også religionsmøter kan være en faktor i kulturelle og politiske endringsprosesser der ulike 
tradisjoner reagerer på hverandre, og på sekulære livsformer i moderniteten. I møtet med 
moderniteten har ikke minst spørsmål som har med kjønnsmodeller å gjøre, vist seg å være 
sentrale konfliktpunkter og katalysatorer for religiøs endring. Innenfor forskningsprogrammet 
Culcom ("Kulturell kompleksitet i det nye Norge") skjer det allerede et tverrfaglig samarbeid 
om å forstå hvilken rolle religionene spiller som kulturelle ressurser når verdikonflikter 
artikuleres eller verdifellesskap formes i det norske samfunnet. 
 
Sentrale forskningsspørsmål er: 
 

- Hvordan trekker religioner grenser og hvordan bidrar de til å skape kulturell identitet? 
- Hvordan endres religiøst forankret identitet? 
- Hvordan utfordres religiøse tradisjoner av kulturelle og politiske endringer i moderne 

samfunn? 
  

 
A.1.2 Undertema: Religiøsitet og kulturell hukommelse  
 
Religion er nær knyttet til erfaring, og religionens erfaringsside og betydning for 
identitetsdannelsen er et sentralt tema for religionsforskningen. I tradisjonelle samfunn vil 
religiøse tradisjoner, ritualer og tekster spille en viktig rolle som kilder for slik erfaring og 
identitetsdannelse. I dagens situasjon, preget av spenningen mellom flerreligiøsitet, 
sekularitet og kulturell fragmentering vil forskningen også undersøke erfaringer, ritualer og 
tekster som er utviklet utenfor de kodifiserte og avgrensete religionene.  
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De bibelvitenskapelige miljøene ved TF har kommet med viktige bidrag til internasjonal 
forskning på dette feltet, og flere relevante prosjekter er fortsatt i gang her. Også fagmiljøene i 
kulturhistorie og religionshistorie (IKOS) og kirkehistorie (TF) spiller en betydelig rolle i 
denne sammenhengen, med særlig fokus på endringer i religiøsitet og religiøse 
erfaringsformer i protestantisk sammenheng i tidlig nytid. I tillegg til kanoniske tekster, 
ritualer og andre praksisformer har også bilder, kulturelle og andre former for symboler, 
litterære tekster og gjenstander en stadig viktigere plass som kildemateriale i denne delen av 
kirke- og kulturhistorien. I vår egen tid utvides kildematerialet innen dette undertemaet bl.a. 
ved feltarbeid, intervjuer samt ved materiale formidlet via nye medier.  
 
CULCOM-satsingen er godt i gang med samtidsorientert utforskning av dette feltet, med 
referanse til norsk virkelighet. Nye prosjekter ved IKOS utvider perspektivet ut over det 
europeiske. I den videre utviklingen av UiOs religionssatsing bør både den samtidsorienterte 
og den fenomenologiske og den empirisk funderte forskningen styrkes ytterligere, både med 
tanke på situasjonen i Norge og med tanke på komparative studier av forholdet mellom Norge 
og andre utvalgte områder i eller utenfor Europa. Nyere religionsfilosofiske og 
sosialantropologiske studier gir også viktige bidrag til å forstå hvordan erfaring av hellighet 
kan komme til uttrykk, ikke minst i en kultur preget av spenningen mellom sekularitet og 
flerreligiøse tradisjoner. 
 
Sentrale forskningsspørsmål er: 
 

- Hvordan kommer religiøs erfaring og identitetsdannelse til uttrykk i tekster, 
handlinger og tradisjoner fra fortid og nåtid? 

- Hvilken rolle spiller kjønn for den religiøse erfaringen? 
- Hvilke spenninger finnes det mellom dagens ”nye” interesse for hellighet og religiøs 

erfaring og betydningen av en sekulært orientert samfunns- og kultur-kritikk?  
 
A.1.3. Undertema: Religion, sekularitet og normativitet 
 
Det offentlige rom preges mer enn på lenge av en tydeligere og omfattende interesse for 
dannelse og det etisk forpliktende. For den religiøst forankrete etikken er dette en utfordring 
fordi vi ikke lenger lever i et tydelig hierarkisk samfunn der institusjoner som kirke eller 
moské kan diktere hva moral skal være.  Demokratiske og mer horisontale- og 
nettverksrelaterte samfunn utgjør en avgjørende kontekst for hvordan det etisk forpliktende 
kan komme til uttrykk i vår tid. Sekularitet og religionskritikk spiller også en viktig rolle som 
opposisjon til religiøst forankret normativitet. Diskusjonene om et mulig felles normgrunnlag 
der menneskerettigheter og religionsdialog kan spille en betydelig rolle er derfor et viktig 
tema i dag 
 
Forskning om etikk, verdier og religion ved UiO foregår i dag ved en rekke fakulteter, 
institutter og sentra. Menneskerettighetenes forankring og innhold i en pluralistisk tid er et 
sentralt tema. Kjønnsanalytiske tilnærminger utvikles av forskere fra ulike fagmiljøer. 
Forskningen om inter-religiøs dialog legger avgjørende vekt på kritiske drøftinger av hvilke 
etiske verdier religionene selv må utvikle for å vise hverandre gjensidig respekt. Den 
klassiske diskusjonen om dannelse er også fornyet ved nytt fokus på dannelse som tegn på 
andre-orientering. Samtidig vokser det frem en markant religionskritikk der sekulære 
forankringer av det normative settes i sentrum. 
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Spesielt på oppdragelsens, utdanningens og danningens områder skal nye generasjoner vokse 
inn i medborgerskap uten tidligere generasjoners på forhånd gitte fasiter. Innenfor flere av 
Universitetets enheter arbeides det nå også parallelt med en ny kritisk drøfting av hva som 
skal til for at marginaliserte grupper og personer kan erfare seg som medborgere i et samfunn. 
Også i denne sammenhengen står menneskerettighetenes betydning sentralt, både i forhold til 
velferdsstatlige og sosialstatlige ordninger. Viktige forhold som nevnes er tilhørighet og 
respekt for den andres kulturelle og religiøse livsverden. Religionenes etiske sider er også av 
stor betydning i den UiO-forskningen som setter fokus på globale forhold.  
 
Sentrale forskningsspørsmål er: 
 

- Menneskerettigheter og ”Citizenship” i det pluralistiske samfunn, hvem og hva bidrar, 
hvem og hva motarbeider? 

- Hvordan må inter-religiøs dialog formuleres og praktiseres for å bidra til økt respekt 
mellom religioner og mellom religioner og sekulære livssyn? 

- På hvilken måte kan religionskritikk og sekulært forankret etikk bidra til diskusjonen 
om det pluralistiske samfunnets verdigrunnlag? 

 
 
B. Faglig merverdi ved å gjøre området tverrfakultært 
 
UiO har en dokumentert sterk kompetanse på religion. Men det er mange kvalitetsgevinster 
som kan utvikles ved at de gode forskerne og forskergruppene settes i men mer organisert 
samhandling med hverandre. Slik situasjonen nå er, samtaler og samhandler de ulike 
religionsforskerne ved de forskjellige enhetene lite med hverandre. En enkel merverdi er å 
legge til rette for konkrete samhandlinger slik at det kan utvikles forskermøter, seminarer, 
publikasjoner og prosjekter. Med tittelen Religion i det pluralistiske samfunnet har vi valgt et 
perspektiv som står helt sentral for fortolkningen av dagens aktuelle utfordring, både 
forskningsfaglig og samfunnsmessig. Og vi har samtidig lagt stor vekt på den betydningen 
som både historisk og samtidsorientert religionskompetanse kan ha for å møte denne 
utfordringen. Å studere religion med et historisk perspektiv er spesielt relevant og fruktbart, 
fordi alle religioner i språk, symboler og handlinger refererer til fortiden og aktualiserer den i 
nåtiden. En viktig merverdi ved dette tverrfakultære området vil derfor være at det bidrar til 
den nødvendige forskningsmessige spissing i forhold til den utfordringen som tittelen 
innebærer. Det er nødvendig å samle både historisk og samtidsorientert kompetanse for å 
besvare og fokusere på religion i det pluralistiske samfunnet. De ulike forskermiljøene ved 
UiO har så langt fokusert mot enkeltaspekter ved dette store feltet. Det ligger en stor faglig 
merverdi i forhold til en kvalifisert og spisset forskning ved å utvikle religion som 
tverrfakultært område ved UiO. 
Den viktigste merverdi i et internasjonalt perspektiv vil dermed være den organisatoriske 
samordning av UiOs tunge faglige, men organisatorisk spredte religionskompetanse vil kunne 
gi. En rekke europeiske land har de siste årene forsøkt å utvikle nye samarbeidsrelasjoner 
mellom tradisjonelle teologiske forsknings-miljøer og andre HUMSAM-miljøer som arbeider 
med religion, ofte gjennom sammenslåing. Den forventede faglige synergieffekten har 
imidlertid ikke alltid latt seg observere. En samordning av ressursene basert på en utvikling av 
felles overordnete forskningstemaer innen religionsfeltet har atskillig bedre sjanse til å 
resultere i en tverrfaglig merverdi. Få steder har man virkelig fått til dette, og UiO ligger nå 
godt an til å kunne klare det. Med samordnet innsats innen de prioriterte forskningsfeltene vil 
UiO kunne framstå som det sterkeste religionsfaglige forskningsmiljøet i Norden, også foran 
Københavns Universitet, som her trolig er viktigste utfordrer. Også i sammenligning med de 
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mest offensive europeiske universitetene i religionsfaglig sammenheng vil UiO med den 
skisserte religionssatsingen framstå som et frontmiljø. På grunn av en rekke historiske og 
tradisjonsbestemte forhold har man i europeisk sammenheng ofte ikke sett initiativer som 
ligner det vi nå vil utvikle, og derfor har UiO her en stor mulighet til å få til en satsning som 
vil være relativt unik i Europa.  
 
 
II. Nedslagsfelt og volum 
 
A. Tentativt volum 
 
Følgende miljøer ønsker å innlede et samarbeid gjennom dette forslag til tverrfakultær 
forskningssatsing: 
 

- Det teologiske fakultet 
- IKOS - Institutt for kulturstudier og orientalske språk (HF)  
- CULCOM – Kulturell kompleksitet i det nye Norge 
- FROM – Forskning på religion og modernitet 
- HUMSTUD – Humaniora-studier i pedagogikk (PFI/UV) 
- Seksjon for helsefag (MF) 
- SMR – Norsk senter for menneskerettigheter (JUS)  

 
I tillegg arbeides med en bredere kontakt Sosialantropologisk Institutt (SV). Det er også 
knyttet kontakt med en rekke dyktige enkeltforskere fra andre fakulteter og miljøer ved 
Universitetet i Oslo. Samlet sett (se vedlegg) vil antallet seniorforskere være ca 75-100. 
 
 
B. Relevant aktivitet ved det fakultet som har spilt inn temaet 
 
Det teologiske fakultet 
Forskere ved Det teologiske fakultet (TF) har tradisjonelt hatt et omfattende samarbeid med 
forskere fra andre fakulteter ved UiO, både innen historiske, filologiske, filosofiske, 
samfunnsvitenskapelige, juridiske og helsevitenskapelige disipliner. Fakultet har en bred og 
godt internasjonalt forankret kompetanse innenfor historiske, etiske og samtidsorienterte 
religionsstudier med særlig vekt på kristendommen. I mange generasjoner har det pågått et 
omfattende forskningssamarbeid mellom forskere ved vårt fakultet og forskere ved sentrale 
akademiske læresteder i Europa, USA og andre deler av verden. Det er denne internasjonalt 
anerkjente forskningskompetansen vi nå ønsker å mobilisere bedre innen eget universitet til 
en tverrfakultær religionssatsning for hele UiO. 
 
Ved Teologisk fakultet er de vitenskapelig tilsatte er delt inn i to faggrupper; 
”Kristendommens kilder og historie” (med 16 forskere) og ”Religion og etikk i 
samtidskulturen og kristendommens nyere historie” (med 28 forskere). Publikasjonspoeng per 
vitenskapelig årsverk (1.stillinger, postdocs og forskere) var på 1,5 i 2005 og 2,6 i 2006. 
 
Faggruppen ”Kristendommens kilder og historie” har sin forankring innen de historiske 
disipliner. Også disse disiplinene reflekterer samtiden gjennom valg av materiale, 
problemstillinger og metoder og gjennom den interessen som bærer tolkningen. Slik gir også 
forskningen i denne faggruppen viktige bidrag til forståelsen av vår egen tid. Et historisk 
perspektiv skaper dessuten en avstand som muliggjør en kritisk etterprøving av de historiske 
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overleveringer og deres gyldighet i dag. På denne måten bidrar den historiske 
religionsforskningen til en ”akademisering” av religionen.   
 
I faggruppen ”Religion og etikk i samtidskulturen og kristendommens nyere historie” har 
forskningen hatt et sterkt fokus på å tolke og forstå hvordan kristendommen endrer seg i møte 
med moderne tid. Dette problemkomplekset har blitt bearbeidet i et generelt perspektiv, og 
dessuten på en inngående måte når det gjelder utviklingen i Norge. I de senere årene har 
spørsmålet om religionsmøte og flerreligiøsitet fått en tiltagende vekt i faggruppens forskning. 
I begge faggruppene spiller spørsmål angående religion og kjønn en viktig rolle.  
 
 
C. Hvilke miljøer ved andre fakultet vil være bidragsytere 
 
Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) 
Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ble etablert i 2005 som et institutt med 
15 forskjellige fag. IKOS har sterke miljøer på språkbasert forskning innenfor områder som  
Midtøsten, Nord-Afrika, Sør- og Øst-Asia. I tillegg har instituttet sentrale fagmiljøer som 
religionshistorie, kulturhistorie og teatervitenskap med mange felles interesser og perspektiver 
på studiet av religion i fortid og nåtid. Mange av IKOS-forskerne arbeidet historisk med 
religion, andre er mer opptatt av samtidige forhold. Noen arbeider med tekstmateriale, andre 
med feltarbeidsmateriale og observasjon. Samlet sett representerer også religionsforskerne 
ved IKOS et meget omfattende nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk. 
 
Denne faglige, teoretiske og metodiske kompleksiteten innebærer at IKOS i seg selv er en 
enhet med et stort potensial for samarbeidsprosjekter innenfor religionsforskningen. 
Instituttets forskningsmessige prioriteringer går da også i stor grad på tvers av tradisjonelle  
faggrenser og de åpner opp for styrket forskningssamarbeid også med andre institutter ved HF 
og fag ved andre fakulteter. I instituttets faglige prioriteringsplan er det også fastslått at ett av 
tre satsingsområder er komparative studier av religion og religioners betydning historisk og på 
tvers av kulturer og regioner. Antallet forskere - fast og midlertidig ansatte - ved IKOS som 
arbeider med problemstillinger knytter til religion og religiøs kultur er 32. Publikasjonspoeng 
per vitenskapelig årsverk (1.stillinger, postdocs og forskere) var på 2,2 i 2005 og 2,4 i 2006. 
 
Fra HF for øvrig: Sentrale enkeltforskere tilknyttet bl.a. IAKH og IMK. 
 
 CULCOM – Kulturell kompleksitet i det nye Norge 
Forskningsprogrammet ble høsten 2004 valgt ut som nytt satsingsområde ved Universitetet i 
Oslo. Det involverer fem fakulteter; det humanistiske fakultet, det juridiske fakultet, det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, det teologiske fakultet og det utdanningsvitenskapelige 
fakultet. 
Dette tverrfaglige forskningsprogrammet tar sikte på å forbedre og utdype den akademiske og 
offentlige forståelsen av den nye kulturelle virkeligheten i det norske samfunn. 
”Verdikonflikt, verdifellesskap og integrering" er det området innenfor programmet som er 
mest relevant for religion som tverrfakultært forskningsområde. Det har fokus på 
verdikonflikt og verdifellesskap i dagens flerkulturelle samfunn og vil også undersøke 
forholdet mellom verdier, interesser og livssynsmessig tilhørighet i ulike forståelser av 
samfunnsmessig integrasjon. Prosjektet fokuserer på utfordringer i dagens samfunn, men 
historisk orienterte undersøkelser (med vekt på hvordan verditradisjoner nytolkes i en flerkulturell 
kontekst) er også aktuelle. 
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FROM – Forskning på religion og modernitet 
FROM er et tverrfakultært forskernettverk for UiO, med om lag 20 aktive deltakere 
hovedsaklig fra HF og TF (leder: Tor Egil Førland, IAKH). Nettverket arbeider kritisk med 
det tvetydige forholdet mellom religion og modernitet i og utenfor Europa fra tidlig nytid av, 
og legger opp til regelmessige samlinger med framlegg og felles diskusjon, oppfulgt av 
nasjonal og internasjonal publisering.  
  
HUMSTUD – Humaniora-studier i pedagogikk 
Humaniora-studier i pedagogikk er en forskergruppe ved Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet. Forskergruppen består av forskere fra tre av fakultetets institutter: Pedagogisk 
forskningsinstitutt, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og Institutt for 
spesialpedagogikk. Forskergruppens medlemmer arbeider med pedagogisk forskning innenfor 
disiplinene filosofi, historie og idéhistorie. Humstuds tyngepunkt er i filosofiske og historiske 
studier av danning og utdanning. 
 
Seksjon for helsefag, Medisinsk fakultet 
Seksjon for helsefag ligger under Institutt for sykepleievitenskap og helsefag ved Det 
medisinske fakultet. Innenfor det humanistiske helsefaglige forskningsområdet brukes flere 
perspektiver som kan være relevante for utforskning av praksiser og erfaringer der religion og 
religiøsitet inngår. Særlig har forskerne ved seksjon for helsefag kompetanse innenfor 
omsorgsteori, der bl.a. makt og omsorg er koblet som perspektiver på empirisk forskning på 
felter som psykiatri og eldreomsorg. 
 
SMR – Norsk senter for menneskerettigheter 
SMR er et tverrfaglig forskningssenter under Det juridiske fakultetet. Det er de internasjonale 
menneskerettighetene som danner fokus for forskningen ved SMR. Disse rettighetene studeres 
ut fra  

- en rettslig synsvinkel hvor formålet er å fastlegge innholdet i normene og 
gjennomføringen av dem i nasjonal rett,  

- som en politisk prosess hvor menneskerettighetene bidrar til å organisere 
internasjonale og nasjonale samfunnsmessige relasjoner, og  

- som en kulturell prosess hvor menneskerettighetene bidrar til å påvirke uttrykksmåter, 
identiteter og sosiale formasjoner i forskjellige kontekster.  

 
 

III. Kvalitet og komparative fortrinn 
 
A. Kvalitetsindikasjoner, eksterne evalueringer og finansiering  
 
Vedleggene dokumenterer at både de sentrale enkeltforskerne og deres respektive enheter er 
omfattende involvert i internasjonal forskning og forskningsprosjekter på høyt nivå. Dette 
reflekterer et typisk trekk ved HumSam-feltet som ofte har sterke enkeltforskere som er 
involvert i spissforskning gjennom nettverk og forskningssamarbeid med forskere i andre 
land. Det forhold at de sentrale forskerne i området deltar aktivt på denne måten er en tydelig 
kvalitetsindikasjon ut fra de kriterier som må anvendes innenfor HumSam-feltet.  En annen 
indikasjon er selvsagt publiseringslistene. Det vil føre for langt å lage en fullstendig liste over 
den store gruppen forskere som er innskrevet i området, men de utvalgte publikasjoner fra 
perioden 2000-2007 viser også en bredde og en spissing til feltet på godt nivå. De fleste av 
forskerne er ledende innenfor sitt felt i Norge og publiserer aktivt inn i den internasjonale 
forskningsfronten. Der det har vært mulig, er det også lagt inn publiseringspoeng for enheten. 
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Antallet prosjekter med ekstern finansiering er også relativt høyt innenfor dette området. 
Innenfor feltet religion er det all grunn til å regne med at den overveiende delen prosjekter 
med ekstern finansiering fra nasjonale kilder (særlig NFR) kommer fra UiO. Dette innebærer 
at UiOs religionsforskere er ledende i et nasjonalt perspektiv. 
De færreste HumSam-miljøene har (med noen unntak) gjennomgått større eksterne 
evalueringer de senere årene. De viktigste kvalitetsindikasjonene vil derfor være knyttet til 
den typen data som er fremstilt i vedleggene: Høy forskeraktivitet i nasjonale og særlige 
internasjonale nettverk og forskergrupper, høy frekvens av viktige publikasjoner i den 
internasjonale forskningsfronten og involvering i en rekke prosjekter med ekstern finansiering 
eller meget høy score i referee-vurderingene. Et dokumentert forhold er at NFR er den 
viktigste finansieringskilde for HumSam (og særlig Hum). Derfor er det vesentlig færre gode 
søknader som får tilslag her. Dette er den viktige grunnen til at vi også skriver inn prosjekter 
som ikke har finansiering, men uvanlig god referee-vurdering. 
 
 
B Komparative fortrinn (Norge, Norden, internasjonalt) - styrke og nisje 

 
B.1. Nasjonale fortrinn 
Som Norges største universitet har UiO lenge hatt en ledende stilling innen flere 
religionsrelevante fagområder. Det største samlede fagmiljøet i denne sammenhengen er TF, 
som er Norges fremste forskningsmiljø innen samtlige av fakultetets prioriterte 
forskningsområder innmeldt i fase 1. Viktigste nasjonale konkurrent er Menighetsfakultetet.  
Det største religionsfaglige miljøet ved HF-fakultetet er å finne på IKOS, og viktige deler av 
IKOS-miljøet har også en ubestridt ledende stilling på nasjonalt nivå. På de relevante 
fagområdene er UiB viktigste nasjonale konkurrent, og på alle områdene skiller IKOS/UiO 
seg positivt ut. Viktig i nasjonal komparativ sammenheng er det også at IKOS via 
religionshistorie og de orientalske miljøene dekker alle de religiøse "hovedtradisjonene". 
 
I tillegg til TF og IKOS har det tverrfaglige forskningsfeltet CULCOM i løpet av de siste 
årene bygd opp en samtidsorientert religionskompetanse som skiller seg klart ut i Norge. Den 
tverrfaglige tilnærmingen til arbeidet med religionsfaglige spørsmål innen CULCOM – med 
tung deltakelse både av samfunnsvitere, teologer, humanister og jurister – er uten sidestykke i 
nasjonal sammenheng. SMR ved det juridiske fakultet er klart ledende i Norge når det gjelder 
kritisk bearbeiding av forholdet mellom moderne menneskerettigheter og religiøse tradisjoner. 
Endelig bør det nevnes at innarbeidingen av kompetanse fra forskere ved Sosialantropologisk 
Institutt (SV) ytterligere vil styrke området gjennom bred og spisset erfaring fra internasjonal 
sosialantropologisk forskning der religion er et viktig materiale for tolkning. 
 
B.2. Nordiske og europeiske fortrinn 
En rekke europeiske land har de siste årene arbeidet med å bygge opp nytt konstruktivt 
samarbeid mellom tradisjonelle teologiske forskningsmiljøer og andre HUMSAM-miljøer 
som arbeider med religion. En ofte utprøvd tilnærmingsmåte har vært en organisatorisk 
sammenslåing av teologiske og religionsvitenskapelige miljøer. Ved slike sammenslåinger har 
den forventede faglige synergieffekten imidlertid ikke alltid latt seg observere (eksempler; 
Århus, Lund). En samordning av ressursene basert på en utvikling av felles overordnete 
forskningstemaer innen religionsfeltet har atskillig bedre sjanse til å resultere i en tverrfaglig 
merverdi. Med CULCOM som viktig forbilde, men med flere andre parallelle initiativer i 
tillegg, burde den planlagte tverrfakultære religionssatsingen ha gode utsikter til å lykkes. Og 
den forventede synergieffekten av en slik felles satsing vil være UiOs viktigste komparative 
fortrinn i en internasjonal sammenheng.   
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Også i sammenligning med de mest offensive europeiske universitetene i religionsfaglig 
sammenheng vil UiO med den skisserte religionssatsingen framstå som et frontmiljø. 
Bakgrunnen for det vil særlig være den forskningsmessige samordningen av et sterkt 
teologimiljø på den ene siden, og sterke humanistiske og samfunnsfaglige religionsmiljøer på 
den andre.  
 
 
IV. Utsikter og muligheter – forventet gevinst, fornyelse og 
samarbeidspotensiale   
 
 A. Relevans – med henvisning til samfunnsbehov som det tverrfaglige området vil 
imøtekomme 
 
I norsk politisk og kulturell diskusjon er temaet Religion i det pluralistiske samfunnet et 
meget relevant tema. En rekke offentlige debatter i dag henger sammen med hvor sjenerøst et 
samfunn bør være og om hvor grensene skal settes til ”fremmede” verdisystemer. Dette er 
innlysende viktig i forhold til dialog mellom religionene, men det er implisitt like viktig som 
bakgrunn for diskusjoner om innvandring, og om holdninger til både klima og globalisering. 
Både innenfor helse - og sosialsektoren og innenfor skolen vil ny. Betydelig forskning være 
meget etterspurt og relevant.  
Områdets faglige presentasjon på de innledende sidene viser imidlertid at den mest 
grunnleggende relevansen handler om at dagens samfunn og kultur ikke lenger hviler på 
absolutte sannheter som formidles klart og tydelig fra sentrale institusjoner som skole, kirke 
og familie. Dagens borgere gjør seg i mye større grad opp en mening selv og derfor kreves det 
både historisk, komparativ og religionskritisk kompetanse for å utvikle egne standpunkter i 
enn helt annen grad enn før. I det pluralistiske samfunn henter mennesker grunnlaget for sine 
holdninger fra ulike erfarings- og begrunnelsesmateriale forankret både i samtiden og i 
historiske tradisjoner.   
Det tverrfaglige området er imidlertid relevant også for å forstå og fortolke historiske 
samfunn. I en norsk sammenheng vil det å kjenne religionenes historie innebære at vi får 
fornyet kunnskap om viktige sider ved vår egen historie. En historisk kunnskap om religion er 
derfor en viktig forutsetning for å kunne tolke dagens situasjon i en spenning mellom økt 
sekularisering og nye religiøse tradisjoner i det offentlige rom. Hva er nytt og hva er 
kontinuitet? Det tverrfaglige områdets relevans henger også sammen med den kompetanse om 
ikke-europeiske religioner som inkluderes i området. I andre deler av verden er religion og 
religiøse uttrykksformer tilstede på andre og tildels annerledes måter, for eksempel i den 
islamske verden eller i stater og nasjoner preget av buddhisme eller hinduisme. Det vil være 
meget relevant å forstå denne annerledesheten, men også å sammenligne med forholdene i vår 
del av verden. 
 
 
B. Faglige utfordringer – Hvordan en tverrfakultært tilnærming kan styrke UiOs 
posisjon fremover 
 
Religionsforskningen ved europeiske universiteter er preget av ulike kunnskapstradisjoner: 
ved siden av en teologisk tradisjon på den ene siden og en religionshistorisk eller 
religionsvitenskapelig tradisjon på den andre, har religion de senere årene blitt et viktig 
forskningstema også innen flere andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Når det 
gjelder faglige perspektiver og arbeidsområder, har disse forskjellige kunnskapstradisjonene 
kommet nærmere hverandre de siste årene, men organisatorisk fins det i hvert fall i Europa 

 9



ennå ikke mange eksempler på vellykket samordning av kreftene innen dette forskningsfeltet. 
UiO framstår som et universitet med sterk religionsfaglig kompetanse både innen teologi, 
kulturhistorie, religionshistorie, språkbaserte områdestudier og på flere andre fagfelt. Med en 
vellykket forskningsmessig samordning og fokusering av denne kompetansen på tvers av 
fakultetsgrensene, vil UiO i europeisk sammenheng kunne framstå med en helt ny slagkraft på 
dette forskningsfeltet, fortone seg som et mer attraktivt forskningssted for utenlandske 
gjesteforskere og stipendiater og som en enda mer effektiv aktør i konkurransen om ekstern 
forskningsfinansiering både på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.  
 
 
C. Hvordan en tverrfakultær tilnærming kan åpne for nye former for 
forskningssamarbeid 
 
Det meste av forskningssamarbeidet innen religionsfeltet har ved UiO hittil vært rettet utad 
mot eksterne partnere: i norsk sammenheng mot UiB og mot UiA; i skandinavisk 
sammenheng mot København, Århus og Lund; i europeisk sammenheng mot tyske, engelske 
og franske universiteter, og ellers i betydelig omfang mot universiteter i USA. Dette framgår 
nærmere av den vedlagte dokumentasjonen. Mye av dette samarbeidet har fra UiOs side vært 
forankret hos enkeltforskere eller i små delmiljøer. Slikt eksternt orientert 
forskningssamarbeid skal selvsagt fortsette og utvikles videre i tiden som kommer.  
 En bedre samordning av forskningsressursene bør her for det ene kunne danne 
grunnlag for organisering av flere tverrfaglige forskningsprosjekter som ikke bare har 
delforankring, men har sin hovedforankring ved UiO. En slik prosjektorganisering bærer med 
seg en økonomisk gevinst for UiO, ved at en større andel av prosjektmidler pløyes inn i 
virksomheter direkte forankret ved vårt universitet. Tverrfaglige UiO-baserte prosjekter av 
denne typen bidrar dessuten selvsagt i sin tur i til å styrke og videreutviklet religionsfeltet som 
tverrfakultært satsingsområde. Flere slike prosjekter er for tiden under utvikling, og det er en 
ny og lovende utvikling.  
 For det andre kan det være aktuelt å utrede muligheten for en tverrfaglig og 
tverrfakultær forskerskole i teologi og religionsforskning ved UiO, der vi i stedet for å 
kanalisere doktorander innen religionsfeltet inn i fire-fem ulike forskningsprogrammer, satser 
sammen og utvikler en tverrfaglig forskerskole som primært er basert på egne faglige 
ressurser ved UiO, og som utbygges og styrkes internasjonalt ut fra en samordnet strategi ved 
hjelp av de involverte fakultetenes og instituttenes ordinære forskerutdanningsbudsjetter. 
Gjennom et slikt grep ville UiO på religionsfeltet kunne framstå som et meget attraktivt 
fagmiljø for yngre forskere, og vil kanskje også kunne tjene som et forbilde for en tilsvarende 
samordning ved andre universiteter. En slik forskerskole bør markedsføres internasjonalt.  
 For det tredje vil UiO, i forlengelsen av det som er sagt i foregående avsnitt, kunne 
framstå med en samordnet strategi for internasjonalisering på religionsfeltet. Gjesteforelesere 
bør kunne utnyttes både i forhold til forskerskole og i forhold til forskningsprosjekter når de 
først er i Norge, og gjerne også trekkes inn i særskilte undervisningstilbud. Under nåværende 
ordning er miljøgevinsten av internasjonale besøk ofte atskillig mer begrenset enn den kunne 
og burde vært.  
 For det fjerde vil UiO med en slik samordnet satsing på religionsfeltet kunne spille en 
atskillig mer aktiv rolle i formidlingen av religionsforskning til offentligheten, blant annet 
gjennom tverrfaglige offentlige forelesningsserier, gjennom temadager og i det hele gjennom 
en offensiv strategi over for media på dette feltet.  
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D. Kort kommentar om viktige forutsetninger for at området skal lykkes (under ulike 
økonomiske scenarios) 
 
Gjennom dette notatet mener vi det er godt begrunnet og dokumentert at finnes en sterk 
forskning med relevans for det tverrfaglige området Religion i det pluralistiske samfunnet. 
Enkeltforskere og forskergrupper er involvert i, og leder en rekke prosjekter på både 
internasjonalt og nasjonalt nivå. Listen over publiseringer er god. Forutsetingen for å komme 
lenger i tverrfakultært samarbeid er at den beskrevne gruppen forskere i større grad aktivt 
samhandler med hverandre. Det som da er viktig er å utvikle virkemidler, incentiver og tiltak 
som gjør at svært aktive og kreative forskere virkelig stimuleres til økt samhandling. Vi tenker 
oss dette på to mulige nivåer. Det første nivået handler om tiltak mulige innenfor nåværende 
budsjettramme, det andre nivået handler om tiltak det er mulig å få til med en allokering av 
mellom 4-6 millioner kroner pr år til området 
 
A. Mindre tiltak på dagens nivå 
 

- Videreføring av en koordineringsgruppe med deltakelse 
       fra enhetene som ledelse for området 
- Prioritering av stipendiatstillinger til området 
- Samlokalisering av forskere i perioder 
- Koordineringsansvar tillagt pliktdelen hos stipendiater 
- Utvikling av planer for nordisk tidsskrift i engelsk språkdrakt 

 
B. Tiltak med et budsjett på 4-6 mill. pr år 

 
- Opprettelse av forskerskole i religionsstudier ved UiO 
- Tre-fem nye forsker/stipendiatstillinger 
- Tilsetting av faglig-administrativ koordinator 
- Planlegging og gjennomføring av toårig internasjonal konferanse ved UiO 
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Vedlegg til punkt III A: Kvalitetsindikasjoner, eksterne evalueringer og 
finansiering  
 
 
Oversikt over sentrale personer/prosjekter/samarbeidsrelasjoner/evalueringer fordelt 
på undertemaer 
 
Undertema: Religionsmøter i tradisjonelle og i moderne samfunn 
 
Sentrale personer: 
Professor Oddbjørn Leirvik (TF): Kristendom og islam, religionsmøte og religionsdialog 
Professor Halvor Moxnes (TF), Det nye testamente, kristendom og religion i antikken 
Professor Jone Salomonsen (TF), kjønn og religion 
Professor Tarald Rasmussen (TF/FROM), religion og religiøsitet i Norden og Europa. 
Professor David Hellholm (TF), Det nye testamente, kristendom og religion i antikken 
Professor Arne Bugge Amundsen (IKOS), religion og religiøsitet i Norden og Europa 
Førsteamanuensis Albrecht Hofheinz (IKOS), islamviter; islamske reformbevegelser i nyere tid, islam 
i Afrika, islamsk mystikk og folketro 
Førsteamanuensis Bjørn Olav Utvik (IKOS/FROM), historiker; politisk islam i Midt-Østen og Nord-
Afrika 
Førsteamanuensis II Kjetil Selvik (IKOS), statsviter; politisk islam 
Universitetslektor Dag Tuastad (IKOS), antropolog, islam, politisk islam 
Førsteamanuensis Stephan Guth (IKOS), arabist; islam og islamsk litteratur 
Førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud (IKOS), antropolog og religionshistoriker, kjønn og religion i 
Midtøsten, den koptisk-ortodokse kirke, orientalisme, kjønn og religion i Norge, religionsfrihet og 
likestilling 
Professor Anne Stensvold (IKOS), religion, samfunn og politikk på Balkan, religion og medier, 
katolsk kristendom, religion og politikk 
Professor Ute Hüsken (IKOS), sanskritist, buddhisme og hinduisme, ritualer og festivaler 
Professor Vladimir Tikhonov (IKOS), koreansk filosofi og religion, Koreas historie, Øst-Asias 
religion og filosofi 
Professor Marcus Jacobus Teeuwen (IKOS), japansk religionshistorie, særlig buddhistiske myter og 
ritualer 
Førsteamanuensis Claus Peter Zoller (IKOS), hinduistiske myter og ritualer 
Førsteamanuensis Kjersti Larsen (KHM), kulturmøter muslimer-kristne i Øst-Afrika 
Forskningsleder Thomas Hylland Eriksen (CULCOM) 
Forsker Åse Røthing (CULCOM) 
Forsker Elisabeth Eide (CULCOM) 
Forsker Njål Høstmælingen (SMR) 
Førsteamanuensis Tore Lindholm (SMR) 
 
Prosjekter som har mottatt støtte: 
Trygve Wyller/TF: Human Rights and Religion. Culcom, 2006-2007. Prosjektet inngår I et stort 
internasjonalt prosjekt ledet av professor Johannes van der Ven, Nijmegen. Hensikten er å 
gjennomføre en spørreundersøkelse blant skoleelever i mer enn 15 land for å kartlegge og fortolke 
innholdet mellom religiøs tilhørighet og holdninger til menneskerettigheter.  
 
Arne Bugge Amundsen: Tverrfaglig norsk prosjekt om ”Kontinuitet og konfesjonalitet - den lutherske 
praxis pietatis og kirkerommets funksjon 1500-1800”. Prosjektet var finansiert av NFR 2000-2002. 
 
Anne Stensvold: Leder av Religion og nasjonalisme på Vest-Balkan prosjektet, med et internasjonalt 
forskernettverk kalt Kotor-network (se hjemmesiden kotor-network.info).  
Nettverket består av ca. 20 religionsforskere fra landene i det tidligere Jugoslavia samt Albania og 
Norge. I perioden 2004-2007 ble det arrangert 4 nettverkskonferanser - to i Montenegro (Kotor) og to 
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i Bosnia (Sarajevo). Prosjektet er finansiert av UD.  
 
Bjørn Olav Utvik: I 2007 et prosjekt finansiert av UD som gjaldt kartlegging av moderate islamistiske 
bevegelser i Midtøsten.  
 
Bjørn Olav Utvik: Fra 2008 (og sannsynligvis til 2010) leder han forskningsprosjekt finansiert av UD 
for studiet av moderate islamistiske bevegelser. 
 
Prosjektsøknader under behandling: 
Jone Salomonsen/TF: Religioning in Tune with the World: A Study of Ritual, Gender, and 
Environment in Emerging Post-traditional Spiritualities 
 
Prosjektsøknader med gode referee-vurderinger: 
Arne Bugge Amundsen: Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt – New Perspectives on European History 
(EURHIST) organisert av École des hautes études en sciences sociales, Paris, 2002-2005. 
Prosjektgruppen hadde flere fagkonferanser (Paris, Brussel, Birmingham), og søkte om finansiering 
gjennom EU’s 6. rammeprogram.  
 
Anne Stensvold: Leder sammen med professor Inger Furseth forskningsprosjektet "Immigrant 
religion" siden 2006. Prosjektets mål er å belyse hvordan ulike innvandrerreligion fungerer mht. 
deltagelse og forståelse av det norske samfunnet; om en religion fremmer (særlig kvinners) konkrete 
samfunnsengasjement gjennom ulike aktiviteter (f.eks. ved å gi organisasjonspraksis). Prosjektet 
søkte NFR i 2006 og 2007. Prosjektet samarbeider tett med et tilsvarende prosjekt i Amsterdam (Frije 
Universiteit). 
 
CULCOM-støttede individuelle prosjekter: 
”Integrering gjennom sekularitet” (seniorforsker Tordis Borchgrevinck) 
”Integrering gjennom feminisme” (professor Beatrice Halsaa, kjønnsforskning) 
”Integrering gjennom religion” (professor Oddbjørn Leirvik, teologi og 1.am Tore Lindholm, jus)  
”Forestillinger om ’det norske’ og ’det normale’ i undervisning om kjønn og seksualitet i 
flerkulturelle klasserom” (seniorforsker Åse Røthing). 
”Norsk-pakistansk identitet over tid: kohort- og livsløpsanalyse” (professor Knut Kjeldstadli, historie) 
”Pakistanske foreldres forhold til den norske skolen” (Ivar Morken, pedagogikk) 
”Karikaturstriden i globalt perspektiv – medievitenskapelige analyser” (Elisabeth Eide) 
”Rett og multikulturalisme: Når rettsoppfatninger krysser grenser” (professor Anne Hellum, jus) 
"Forholdet mellom offentlige og private aspekter ved religion" (Thomas Hylland-Eriksen) 
 
Institusjonelle samarbeidsrelasjoner med eksterne enheter:  
SMR er vertskap for The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief. Dette er: An international 
network of representatives from religious and other life-stance communities, NGOs, international 
organizations and the academia, with the aim of promoting freedom of religion or belief and 
strengthening interfaith co-operation worldwide.  
 
TF er aktiv i TRES: Teaching Religion in a multicultural European Society. Nettverket består av tre 
tematiske grupper: Teaching Relgion, Welfare and Religion og Religion and Conflict. Nettverket har 
over 50 medlemsinstitusjoner over hele Europa. 
 
Early Christianity in its Graeco-Roman Context er et nettverk for remme av studiet av tidlig 
kristendom i nordisk akademisk sammenheng. Nettverket ledes av Halvor Moxnes, TF/UiO, og 
mottar støtte fra NordForsk siden 2005. 
 
CULCOM har som UiO-basert forskernettverk et utstrakt internasjonalt samarbeid på seminarnivå 
med en rekke religionsforskningsmiljøer i mange land.  
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Undertema: Religiøsitet og kulturell hukommelse 
 
Sentrale personer: 
Professor Tarald Rasmussen (TF/FROM), religion og religiøsitet i Norden og Europa. 
Professor Svein Aage Christoffersen (TF), religion og modernitet; etikk, estetikk 
Professor Terje Stordalen (TF), Det gamle testmente, religion i fororienten i gammel tid 
Professor David Hellholm (TF), Det nye testamente, kristendom og religion i antikken 
Professor Turid Karlsen Seim (TF), Det nye testamente, kristendom og religion i antikken 
Professor Stig Frøyshov (TF), kristendom i Østkirken i senantikken 
Professor Helge Kvanvig (TF), Det gamle testmente, religion i fororienten i gammel tid 
Professor Dag Thorkildsen (TF), nyere norsk kirkehistorie 
Professor Oddbjørn Leirvik (TF): Kristendom og islam, religionsmøte og religionsdialog 
Førsteamanuensis Hallgeir Elstad (TF), nyere norsk kirkehistorie 
Professor Arne Bugge Amundsen (IKOS), religion og religiøsitet i Norden og Europa 
Professor Anne Eriksen (IKOS/FROM), religion og religiøsitet i Norden og Italia 
Professor Anders Gustavsson (IKOS), religion og religiøsitet i Norden og Europa 
Professor Saphinaz Amal-Naguib (IKOS), islam i Norge, islam og kjønn, koptisk-arabisk tradisjon, 
religion og erindring 
Professor Anne Stensvold (IKOS), religion, samfunn og politikk på Balkan, religion og medier, 
katolsk kristendom, religion og politikk 
Professor Jens Braarvig (IKOS), buddhistiske tekster og ritualer 
Professor Sigurd Hjelde (IKOS), protestantisk teologihistorie, religionsvitenskapens faghistorie 
Professor Otto Krogseth (IKOS), protestantisk idéhistorie, nyreligiøsitet, religionsteori 
Førsteamanuensis Hanna Havnevik (IKOS), Tibets kultur- og religion, buddhisme og hinduisme, 
religionsmøter og religiøs endring, kjønn og religion 
Førsteamanuensis Torkel Brekke (IKOS), Sør-Asias religiøse tradisjoner ifht. politiske og sosiale 
forhold historisk og i moderne tid, religionspolitikk i Norge 
Førsteamanuensis Kari Vogt (IKOS), islam, islamsk reformtenkning 
Universitetslektor Nora Stene Preston (IKOS), koptisk-ortodoks religion, islam 
Førsteamanuensis Anita Hammer (IKOS), teater, religion og ritualer 
Forskningsleder Thomas Hylland Eriksen (CULCOM) 
Forsker Njål Høstmælingen (SMR) 
 
Prosjekter som har mottatt støtte: 
Anne Eriksen, Arne Bugge Amundsen: Det nordiske prosjektet "Historien in på livet" hadde flere 
deltakere fra kulturhistorie (hvorav én stipendiat). Prosjektet hadde finansiering fra NOS-H 1998-
2001. Nordisk publikasjon foreligger. 
 

Svein Aage Christoffersen: Sanselighet og transcendens. Det hellige og det sublime i 
et religionsestetisk perspektiv. Gjennom arbeidet med et utvalg kunstverk fra 
forskjellige historiske epoker og forskjellige kunstformer (billedkunst og musikk) vil 
prosjektet bidra til den religionsestetiske teoridannelsen. Norges forskningsråd 2007-
2009. 
 
Turid Karlsen Seim: Metamorphoses: Resurrection, Taxonomies and Transformative Practices in 
Early Christianity. Internasjonalt forskningsprosjekt ved Center of Advanced Studies, Oslo, 2006–
2007. Utforsknings av nye mønstre for tolkning av før-konstantinsk kristendom.  
 
Halvor Moxnes: Jesus in Cultural Complexity: Interpretation, Memory and Identification. NFR-
støttet prosjekt 2008–2011. Tverrfaglig prosjekt for utvikling av metoder fra kjønns- og 
diskrimineringsforskning til bruk i studiet av tidlig-kristne tekster.  
 
Prosjektsøknader under behandling: 
Den protestantiske døden: Tverrfaglig prosjekt med norsk, dansk og tysk deltakelse ledet av Tarald 
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Rasmussen, TF. Målsetting å utforske visuelle og tekstlige uttrykk for en ny holdning til døden i tidlig 
nordeuropeisk protestantisme. (NFR/KULVER) 
 
‘...A Deep Current in Our History’ - Biblical Canons and Cultural Valuation. Terje Stordalen, TF er 
prosjektleder sammen med prof. Jorunn Økland, STK. Ekstern samarbeidspartner er Det Norske 
Bibelselskap, og deltakere er norske samt europeiske og nordamerikanske forskere. Prosjektets 
overgripende mål er å forstå de rollene og funksjonene som den bibelske kanon har hatt og kan ha i 
forbindelse med kulturelle verdsettingsprosesser.  
 
Prosjektsøknader med gode referee-vurderinger: 
Constructing Cultures: Memory in Transition and Conflict: Bredt anlagt tverrfaglig og internasjonalt 
forskningsprosjekt ledet av Terje Stordalen, TF, organisert rundt ulike tilganger til temaet "kulturell 
hukommelse"  
 
Den andre reformasjon i Danmark–Norge 1560–1617: Tverrfaglig prosjekt med norsk, dansk og tysk 
deltakelse ledet av Tarald Rasmussen, TF. Målsetting å fornye forståelseen av tidlig dansk–norsk 
protestantisme i lys av moderne konfesjonaliseringsteori. 
 
Arne Bugge Amundsen: "Kulturarvprosjektet" (2003-2005) var forankret i kulturhistoriemiljøet, ledet 
av Bjarne Hodne. Flere FVA deltok med delprosjekter. Prosjektet fikk god vurdering, men ikke 
tildeling fra NFR. Det mottok en ettårig vit.ass-stilling samt en stipendiatstilling fra HF. Flere 
publikasjoner foreligger.  
 
Institusjonelle samarbeidsrelasjoner med eksterne enheter:  
TF er medlem i et nordisk samarbeid om masterundervisning kalt ”The Religious Roots of Europe”. 
Dette er finansiert av Nordisk Ministerråd, og de andre medlemmer er Aarhus Universitet, University 
of Helsinki, Lunds Universitet, Københavns Universitet og Universitetet i Bergen. Tanken bak 
samarbeidet er å styrke Norden som utdanningsregion. 
 
OTSEM, Old Testament Studies: Epistemologies and Networks, er et internasjonalt 
forskernettverk for fremme av forskerutdanning på doktor og postdoktornivå. Nettverket 
ledes av Terje Stordalen, TF/UiO, og mottar støtte fra NordForsk 2004–2008.   
 
 
 
Undertema: Religion, sekularitet og normativitet 
 
Sentrale personer: 
Professor Trygve Wyller (TF), religion og modernitet, profesjonsetikk og diakoni 
Professor Kjetil Hafstad (TF), kristen troslære, religion og pedagogikk 
Professor Trond Skar Dokka (TF), kristen troslære, religion og naturvitenskap 
Professor Jone Salomonsen (TF), kjønn og religion 
Førsteamanuensis Aud Tønnesen (TF), nyere norsk kirkehistorie, religion og hjelpearbeid 
Professor Ola Stafseng (HUMSTUD, pedagogisk idéhistorie, kunnskaps- og vitenskapshistorie 
Professor Tone Kvernbekk (HUMSTUD), pedagogisk teoridannelse, narrativ teori 
Professor Lars Løvlie (HUMSTUD), pedagogisk filosofi, dannelsesteori, politisk dannelse 
Professor Knut Tveit (HUMSTUD) 
Professor Liv Duesund (HUMSTUD) 
Professor Tor Egil Førland (FROM/IAKH/HF), Studier om religion og sannhet 
Instituttleder Mads Andenæs (SMR), menneskerettigheter i ideologiske og religiøse tradisjoner  
Professor Andreas Føllesdal (SMR), MR og begrunnelser innen ulike normative tradisjoner 
Forsker Njål Høstmælingen (SMR), KRL og stat-kirke problematikken  
Førsteamanuensis Tore Lindholm (SMR), hvordan MR tolkes og forenes med islamske kilder 
Post.doc Jemima Garcia-Godos (SMR), bruk av MR i freds- og forsoningsprosesser i Latin-Amerika  
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Førsteamanuensis Stener Ekern (SMR), tolkning og anvendelse av MR hos Maya-indianere  
Førsteamanuensis Maria Lundberg (SMR) minoritetsrettigheter 
Professor Kristin Heggen, Seksjon for helsefag (MF) 
Professor Gunn Engelsrud, Seksjon for helsefag (MF) 
Førsteamanuensis Kari Nyheim Solbrække, Seksjon for helsefag (MF) 
Professor Knut Lundby (InterMedia) 
 
Prosjekter som har mottatt støtte: 
TF: Broken bodies and healing communities. Coimmunity, ritual, care and ethics in church-based 
responses to HIV/AIDS in the Republic of South Africa. Et samarbeidsprosjekt mellom Det 
teologiske fakultet og School of Religion and Theology, Pietermaritzburg, University of KwaZulu-
Natal, Sør-Afrika. Norges forskningsråd 2004-2006. 

TF: Broken Women, Healing Traditions? Indigenous resources for gender Critique and Social 
transformation in the Context of AIDS in South Africa. Et samarbeidsprosjekt mellom Det teologiske 
fakultet og School of Religion and Theology, Pietermaritzburg, University of KwaZulu-Natal, Sør-
Afrika. Norges forskningsråd 2007-2010. 

TF: Perceiving the Other. Empirical case studies and phenomenological interpretation. Samarbeid 
mellom norsk forskergruppe og forskergruppe ved Det teologiske fakultet ved Goethe-Universitetet I 
Frankfurt. Målet er en engelskspråklig bok om metodologiske og teoretiske drøftinger om forholdet 
mellom fenomenologi, empiri og normativitet. Norges forskningsråd (DAADppp) 2007-2008 

SMR: Mending the Past: A comparative study of victim reparations in three Latin American 
countries. Norges forskningsråd, 2007-2010. Post Doc Jemima García-Godos: main argument is that 
the way reparations and beneficiaries are conceptualized in a given society has important implications 
for the interpretation and construction of the past.  

SMR: Truth and Reparation before the End of Conflict: The case of Colombia. 
Utenriksdepartementet, 2007/2008. 

SMR: Det eneste norske forskningsmiljøet som deltar i EUs ’Integrated Project’ om ’New Modes of 
Governance’, der vi leder forskergruppen ’Democracy and Legitimacy Task Force’. The Democracy 
and Legitimacy Task Force aims to provide a series of normative analyses of the problems of 
legitimacy in the EU in the light of the more empirical research conducted by the other partners in the 
Integrated Project.  

MedFak: Integration, exclusion and job mobility in different types of Norwegian work organizations. 
NFR-finansiert samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, ISS (UiO) og Senter for 
profesjonsforskning (HiO)                                                                                                                           

 
Prosjektsøknader under behandling: 
Knut Lundby/Intermedia: Er invitert av Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-
Akademi til å levere prosjektbeskrivelse til 2. rundes behandling i styret for CAS, til utvelgelse av 
gruppeledere for 2010/2011. Tema er ”Medienes omforming av religiøse institusjoner og religiøse 
forestillinger i nordeuropeisk kontekst”.  
 
Trygve Wyller/TF: The Heterotopic Citizen. EU-søknad, se nedenfor.  
 
Prosjektsøknader med gode referee-vurderinger: 
Trygve Wyller/TF: The Heterotopic Citizen. NFR-søknad. Prosjektet samlet en internasjonal, 
tverrfaglig forskergruppe for å undersøke historisk, empirisk og systematisk forholdet mellom 
religiøst forankret arbeid blant marginaliserte og dette arbeidets mulige betydning for dagens 
diskusjon om kulturelt medborgerskap/citizenship. Et viktig utgangspunkt er Focaults analyse av 
heterotopi (det fremmede rommet).  
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Institusjonelle samarbeidsrelasjoner med eksterne enheter:  
SMR er en av partnerne for et av UiOs nye Sentre for fremragende forskning, Centre for the Study of 
Mind in Nature. Andreas Føllesdal er Research Coordinator for ”Distributive and Political Justice.” 

SMR: chair for 'Association for Human Rights Institutes - en organisasjon for forskningsrettede 
menneskerettighetsinstitutter.  Den blir delvis finansiert av et EU-prosjekt, COST Action A 28. 
Professor Mads Andenæs, Director, Norwegian Centre for Human Rights, is Chair of AHRI. The 
objectives of the Association are to promote research, education and discussion in the field of human 
rights.  
SMR: Nordisk forskerskole om menneskerettigheter, med finansiering fra NordForsk vunnet i 
internasjonal konkurranse. ”The Nordic School in Human Rights Research/Nordic Network on 
Human Rights in the Age of Globalization” ledes av de fem nordiske sentre for menneskerettigheter. 

HUMSTUD: Med støtte fra NFR bygger forskergruppen for Humaniorastudier i pedagogikk opp Den 
nasjonale forskerskolen Humaniorastudier fra høsten 2007. 
 
Eksterne evalueringer: 
SMRs faglige virksomhet ble vurdert i 2006 av professor Martin Scheinin og Professor Michael 
Freeman, med positivt resultat. 
 
 
 
 
CV for nøkkelpersoner 
 
Trygve Wyller (Teologisk fakultet) 
Trygve Wyller er professor i systematisk teologi ved Det teologiske fakultet på Universitetet I Oslo. 
Hans doktorarbeid i systematisk teologi fokuserte spesielt på diskusjonen om forholdet mellom 
moderne autonomi og kristen tro. I de siste år har han i sitt arbeid fokusert på to hovedtemaer; 
tolkningen og analysen av Christian are work og vanlige etiske dilemmaer innenfor specific care 
traditions, spesielt mulige bidrag fra care tradisjoner til den nye utviklingen av citizenship i det post-
moderne Europa. Professor i teologi (systematisk teologi og diakonale studier) på Universitetet i Oslo, 
Teologisk fakultet, professor II ved College of Diakonia and Nursing på Lovisenberg School of 
Nursing, Oslo1998-2006. Redaktør i Norsk teologisk tidsskrift 1993-2003. Prodekan ved Teologisk 
fakultet 2003 -.2006. Medlem i National Board for Ethics in the Media 2004. Dekan ved Teologisk 
fakultet 2007-2011. 
 
Tarald Rasmussen (Teologisk fakultet) 
Tarald Rasmussen er han professor i allmenn kirkehistorie, med faglig tyngdepunkt innen 
senmiddelalderens og den tidlige nytidens kristendomshistorie. Han har vært med i styringsgruppen 
for flere NFR-støttede prosjekter: Den kristne moraltradisjon i Norge (1994-97), “Østfold-prosjektet” 
om religiøse tradisjoner i Østfold-regionen (1990-95). Han deltok også som sakkyndig medarbeider i 
de store norske skolereformene midt på 1990-tallet, der han bl.a. ledet læreplangruppen for det nye 
KRL-faget i grunnskolen. Fra 2006 er han forskningsleder ved Det teologiske fakultet og leder for en 
av fakultetets to faggrupper for forskning. Siden 2006 leder for tverrfaglig nasjonalt Forum for 
reformasjonsforskning. Siden 2007 er han også prosjektleder for to tverrfaglige, internasjonalt 
forankrede og delvis overlappende reformasjonsprosjekt, ett om den "andre reformasjon" i Danmark-
Norge og ett om "Den protestantiske døden". Rasmussen har veiledet flere stipendiater fram til 
doktorgrad, og er for tiden veileder for tre doktorgradsstipendiater innen fagfeltet 
senmiddelalder/reformasjon. Fra 2001 til 2006 var han medlem i NFRs fagkomité for humanistiske 
fag. Siden 2004 er han redaktør for Norsk Teologisk Tidsskrift. Medlem av Verein für 
Reformationsgeschichte og av Theologischer Arbeitskreis für Reformationshistorische Forschung. 
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Rasmussen har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om historiske, og religionsfaglige 
temaer. 
 
Terje Stordalen (Teologisk fakultet) 
Terje Stordalen er professor i teologi, TF, og hans fagfelt er bibelfag (det gamle testamente) med en 
dreining mot komparative religionsstudier og kulturstudier. Før han kom til UiO i 1996 arbeidet han 
ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo, og han har også vært ansatt ved Lutheran Theological 
Seminary i Hong Kong og har hatt kortere opphold som gjesteforsker og -lærer bl.a. ved universitetet i 
Göttingen, ved Peking University (Beijing) og ved Shandong University (Jinan, Kina). Stordalen er for 
tiden koordinator for to internasjonale forskergrupper. Prosjektet Constructing Cultures: Memory in 
Transition and Conflict samler vel 30 forskere fra Nord-Europa, U.S.A. og det sørlige Kina, og 
inkluderer kjente profiler som Jan Assmann, Maurice Bloch og James Wertsch. Nærmere beskrivelse: 
www.tf.uio.no/CoCult. Nettverket OTSEM (Old Testament Studies: Epistemologies and Methods) er 
et forskerutdanningsnettverk for så godt som alle skandinaviske læresteder som tilbyr doktorgrad i Det 
gamle testamente. Med i nettverkt er også universitetet i Göttingen. Nærmere beskrivelse: 
www.tf.ui.no/OTSEM. Stordalen har publisert sin avhandling og en rekke artikler internasjonalt. 
 
Oddbjørn Leirvik (Teologisk fakultet) 
Oddbjørn Leirvik er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 
Hans primære forskningsfelt er islam og kristen-muslimske relasjoner. Leirvik har også mange 
publikasjoner innenfor tema som religion og politikk, flerkulturell etikk, religionsteologi og 
religionsundervising i skolen. Fullstendig publikasjonsliste finnes på nettadressen 
http://folk.uio.no/leirvik/publikasjonar.html. Leirvik var blant initiativtakerne til UiOs strategiske 
forskingsprogram Culcom og er en av de fast tilknytta forskerne i programmet. Internasjonalt har han 
vært med og tatt initiativ til European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies, 
der han er styremedlem. Leirvik har bred erfaring frå arbeidet med religionsdialog i Norge og har vært 
med på å utvikle flere fora for dette. Han er også en aktiv deltaker i samfunnsdebatten om 
religionskonflikt og religionsdialog og redigerer en mye brukt nettside om interreligiøse relasjoner 
(http://folk.uio.no/leirvik/). Frå 2000 har han vært akademisk representant i styret for Oslokoalisjonen 
for tros- og livssynsfrihet. 
 
Svein Aage Christoffersen (Teologisk fakultet) 
Svein Aage Christoffersen (1947) er professor i teologi med et særlig ansvar for undervisning og 
forskning i etikk, religionsfilosofi og fundamentalteologi. Han har en omfattende vitenskapelig 
produksjon og har særlig arbeidet med etiske grunnlagsproblemer med utgangspunkt i fenomenologi 
og skapelsesteologi, med de etiske og moralske ideenes historie og med kristendommen og utviklingen 
av det moderne. På 90-tallet ledet han det forskningsrådsfinaniserte prosjektet /Den kristne 
moraltradisjon i Norge fra 1814 til i dag. /Nå leder han det tverrfaglige prosjektet /Sanselighet og 
transcendens. Det hellige og det profane i religionsestetisk perspektiv, som er finansiert av NFR for 
perioden 2007-2010. Prosjektet innebærer et nært samarbeid med universitetet i København og 
forskere ved flere andre nordiske og europeiske universiteter.  Christoffersen har ledet Rådet for 
dyreetikk og leder for tiden Forskningsetisk utvalg ved UiO. Han har stor erfaring som veileder og 
som sakkyndig ved en rekke nordiske universiteter. Han er medlem av Societas Ethica og Det Norske 
Vitenskaps-Akademi. 
 
Dag Thorkildsen (Teologisk fakultet) 
Dag Thorkildsen (1951), professor, dr. theol., har utført en rekke studier innen nyere norsk og nordisk 
kirkehistorie; doktoravhandling: “Kirkestrid og unionsoppløsning” Oslo 1987, Har de siste 15 årene 
skrevet en rekke arbeider om religion, nasjonsbygging og modernisering Jf. FRIDA). Har deltatt i TFs 
Moralprosjekt og i de historiebaserte prosjektene: Jakten på det norske, Prosjekt 1905, sitter nå i den 
midlertidige prosjektledelsen for 1814-prosjektet (HIAK ved HF). Har videre deltatt i de nordiske 
prosjektene: The Cultural Construction of Norden og  Kyrka och nationalism i Norden, det siste i regi 
av Institutt for nordisk kirkehistorie (Lund). Har også publisert flere arbeider om skandinavisme og 
Grundtvig og grundtvigianismen; skrev om alle de nordiske kirker i det 19. århundre i ”Lutheranism 
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and nationalism” i Cambrigde History of Christianity 2006:8; har veiledet phd-studenter fra Litauen, 
Skottland, Tyskland og Japan og HF ved UiO som har arbeidet med nasjonalismeavhandlinger. 
 
 
Jone Salomonsen (Teologisk fakultet) 
Jone Salomonsen (1956) is a Full Professor in Feminist Theology, Gender and Religion at the 
University of Oslo since 2005. Salomonsen is trained both as theologian and ethnographer and 
received her Doctorate in Theology in 1997 with an inter-disciplinary dissertation on women’s 
religiosity and ritualizing in goddess-oriented communities in the United States of America. It was 
based on long-term fieldwork and employed both qualitative empirical methodologies as well as those 
drawing on textual, historical hermeneutics. In her post-doctoral work, she developed her ritual studies 
interest further and conducted a comparative ethnographic and theological study of emerging new rites 
of Christian confirmation in American and Norwegian congregations. More recently, she has helped to 
establish and participated in large, collaborating, international research projects, such as “Religion and 
Globalisation” (2001-05) and “Broken Bodies, Healing Communities” (2002-2005), both funded by 
the NFR. Currently she is project leader for the “Broken Women, Healing Traditions? Indigenous 
Resources for Gender Critique and Religious-Social Transformation in the Context of Aids in South 
Africa” (2007-2010), also a research project funded by the NFR. Salomonsen teaches contemporary 
religion, method, ritual, gender and feminist theology and has specialised in Christian, Neo-pagan and 
Traditional forms of religiosity, consistently conducting research in their interfaces. She has published 
extensively.  
 
Halvor Moxnes (Teologisk fakultet) 
Ph.D. candidate , University of Oslo 1973-78, during this period  studies at Yale University (with Nils 
A. Dahl,  1973-74), Duke University (with W.D. Davies 1976), Tübingen and Cambridge (1977). 
Dr.Theol. , University of Oslo, 1978. University lecturer, University of Oslo, 1978-84. Professor of 
New Testament, University of Oslo, 1984 till present. He has been chair of the Committee for 
Theology and Religious Studies in the Norwegian Research Council (NCR), 1986-84, chair for 
Committee for the National Ethics Programme, 1988-90, co-chair of research group within the 
international Society of Biblical Literature on «Early Christian Families» 2000-2005, Chair for the 
National research programme on Alternative Future, 1988-90. Initiator and chair for parts of the time 
for the research programme “Christian Identity in Antiquity”, funded by the Norwegian Research 
Council, 1997-2001. Chair for a Nordic PhD-programme “Early Christianity in its Greco-Roman 
Context,” funded by the Nordic Research Foundation, 2005-7. 
 
Helge S. Kvanvig (Teologisk fakultet) 
 Helge Kvanvig er professor i Det gamle testamente ved Det teologiske fakultet. Han var studiedekan 
ved fakultetet i 2000-2002, og dekan fra 2003-2006. Han har flere forskningsopphold som 
gjesteforsker i utlandet: Oriental Institute, University of Oxford, Hebrew University, Jerusalem, 
Graduate Theological Union and University of Berkeley. Internasjonalt har hans forskning hatt en 
særlig tyngde innen studiet av tidlig jødedom, hvor han har lagt vekt på mangfoldet innen 
jødedommen og den flerreligiøse kontekst som preget dens utvikling. Kvanvig har lagt vekt på at 
jødedommen i århundrene før Kristus var langt mer mangfoldig enn tidligere antatt. Av særlig 
interesse er her den tradisjon som var knyttet til den mytiske åpenbarer Henok. Denne tradisjon stod i 
en klar spenning til den mosaiske jødedom som i historiens løp ble toneangivende for den jødedom vi 
kjenner i dag. Kvanvig var en av de tidligste forskere som påpekte dette i sin monografi ”Roots of 
Apocalyptic” fra 1989. Kvanvig tilhører i denne sammenheng den indre sirkel i det internasjonale 
Enoch Seminar, som er et av de mest forskningstunge nettverk på dette felt. For tiden arbeider han 
med et bokprosjekt om ulike religiøse identiteter innen tidlig jødedom. 
 
Turid Karlsen Seim (Teologisk fakultet) 
Turid Karlsen Seim er dr.theol. og professor ved Teologisk fakultet. Seim har permisjon fra fakultetet i 
perioden 2007-2011 for å være senterleder ved Det norske instituttet i Roma. Hennes fagområder er 
teologi/tidlig-kristne studier og økumenikk. Seim var første kvinne som tok doktorgraden ved 
Teologisk fakultet, og ble der universitetets første kvinnelige dekan. 
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Knut Ruyter (Teologisk fakultet) 
Knut Ruyter er utdannet Master of Theology og Master of Divinity fra Weston School of Theology i 
USA. Han har dr.philos.-graden i medisinsk etikk fra UiO. Ruyter er administrativ leder for De 
nasjonale forskningsetiske komiteer, og professor II i etikk ved Avdeling for kompetansehevende 
studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans faglige interessefelt er forskningsetikk, 
kasuistikk og bruk av ulike etiske verktøy, moralsk læring og utdanning. 
 
Arne Bugge Amundsen (IKOS) 
Født 13/8 1955. Folkloristikk mellomfag 1978, cand. theol. 1979, forskningsstipendiat i kirkehistorie 
1980-1981, forskningsstipendiat NAVF 1982-1985, 1987-1994 førstekonservator og leder for arkiv- 
og historieavdelingen ved Borgarsyssel Museum, Sarpsborg. 1995 førsteamanuensis i folkloristikk. 
Professor i folkloristikk fra 1996. Professor i kulturhistorie fra 2003. Dr.philos. ved Universitetet i 
Oslo 1987 med en avhandling om dåpstradisjoner og folkereligiøsitet. Pris for fremragende 
kulturhistorisk forskning fra Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala, 1993 
Medlem av Kirkehistorisk Samfunn, Oslo. Medlem av Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala. 
Medlem av Societas Scientarum Fennica/Finska Vetenskapssamfundet, Helsingfors. Editor-in-chief av 
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, fra 2003. Member of working groups on Popular Religiosity and 
on the Ritual Year within the SIEF (Société Internationale d'Etnologie et de Folklore) 
Faglige kompetanseområder: Hovedvekten ligger på nord-europeiske forhold i perioden 1500-1900, 
og med følgende temaer: Folkereligiøsitet og kirkehistorie. Adels- og herregårdskultur. Kirkehus og 
kirkegårder. Ritualer og ritualforståelse. Pietisme og opplysningstid. Visjonære og ekstatiske 
bevegelser. Vekkelsesbevegelser og folkebevegelser. Museumshistorie og museumsteori. 
Regionalkultur og identitetskonstruksjon. 
 
Anne Eriksen (IKOS) 
Magistergrad i folkloristikk fra UiO 1986, dr. phil fra UiO 1992, professor i folkloristikk fra 1996. Har 
arbeidet med spørsmål omkring religion og modernisering, særlig knyttet til mellomkrigstidens Norge 
samt til forholdet mellom folkelig og kirkelig religiøsitet i Italia på 1800- og 1900-tall. Har dessuten 
også arbeidet med kollektiv erindring og forståelser av fortid, blant annet gjennom studier av 
kollektivtradisjonen om 2.verdenskrig i Norge, av norsk nasjonsbygging, samt av historieskriving og 
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 20
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Han er medlem i Pensjonsfondets etiske råd, og var medlem i Bioteknologinemnda 1998-2000. Han 
var professor ved ARENA, Norges forskningsråds forskningsprogram om europeiseringen av 
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