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nyRElIGIøSITET
Spiren til dette temanummeret av dīn ble sådd under et todagers
seminar om nyreligiøsitet på Solstrand utenfor Bergen i november 2012.
her ble tidlige versjoner av flere av artiklene lagt frem. Innleggene
spente over ulike fagfelt og et vidt spekter av empiriske fenomener.
Under den felles oppsummeringen fant vi likevel at minst to grunntema
gikk igjen; i tillegg til å omhandle religiøsitet i vår samtid berørte alle
på en eller annen måte forholdet mellom religion og sekulære arenaer.
når ideen om et eget nummer av dīn med utgangspunkt i seminaret
etter hvert vokste frem, var det derfor naturlig at Nyreligiøsitet – mellom
religion og sekularitet ble stående som tema. Gjennom eksempler belyser og diskuterer bidragene i dette nummeret hvordan forholdet mellom religion og ikke-religion stadig utfordres og utfordrer – både på det
empiriske plan og når det gjelder hvordan vi som fagpersoner forstår
religionsfenomenet.
Flere av bidragene belyser hvordan media kan være med på å forflytte grensene mellom det ”religiøse” og ”sekulære”. I løpet av de siste
årene har vi sett et stadig større fokus på medier i religionsvitenskapen.
Samtidig har medievitere, antropologer, teologer og andre rettet et oppmerksomt blikk på det nære forholdet mellom religion og medier.
Religion er som kulturfenomen noe som formidles, og endringer i
premissene for denne kommunikasjonen er en sentral nøkkel til å forstå
religiøs endring. For kommunikasjon handler ikke bare om uhildet mediering av et budskap. Innhold, praksis, sosiale strukturer med mer kan
også endres som følge av mediene kommunikasjonen foregår gjennom,
noe som gjerne omtales som medialisering.
Mediefokuset er sterkt tilstede i Ingvild Sælid Gilhus’ artikkel, som
illustrerer hvordan nyreligiøse entreprenører bruker aviser, TV og egenskrevne bøker for å promotere seg selv og sitt budskap, og dermed
bidrar til å flytte religionsfenomenet ut av spesifikt religiøse arenaer og
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inn i offentligheten. Gilhus argumenterer samtidig for at religionsformidlingen i stor grad skjer på medias premisser og gis en lett, underholdende og tilgjengelig form. Aktørene som dorthe Refslund
Christensen, helle neergaard og Sidsel Freja Trads Birk presenterer
bruker også media aktivt. den danske trioen viser hvordan livsstilsbloggeren ninka Mauritson fremmer prosjekter som i stor grad er
religionsanaloge – selv om de ikke nødvendigvis ser på seg selv som
religiøs aktør. de mange parallellene mellom religion i tradisjonell forstand og sekulære livsstilsprosjekter utfordrer måten vi forstår og avgrenser religionsfenomenet på.
Forholdet mellom religion og ikke-religion er også sentralt i artiklene av liselotte Frisk, Stein R. Mathisen og Trude Fonneland. Frisk
diskuterer forholdet mellom antroposofien og forventninger om skolen
som en sekulær arena i en empirisk studie av Annaskolan i dalarna.
Mathisen viser hvordan religiøse referanser brukes i promoteringen av
nordlysturisme. Fonneland belyser hvordan religiøse aktører har måttet
tilpasse seg en sekulær ramme og modell for religionsutøvelse i prosessen med å etablere Sjamanistisk Forbund som eget trossamfunn i
norge. Knut Melvær og Margrethe løøv ser nærmere på bruken av
ulike selvbetegnelser i det norske alternativmiljøet. den emiske begrepsbruken kan sies å forskyve de konseptuelle grensene mellom
religion og ikke-religion. ”Religiøs” er på vikende front, til fordel for
selvbetegnelser uten eksplisitt henvisning til religionsbegrepet.
Til slutt utfordrer Mikael Rothstein vår faglige grenseoppgang mellom det religiøse og sekulære. Rothstein argumenterer for at det vi
gjerne identifiserer som religion alltid opptrer i samspill med ting, ideer
og handlinger som ikke er religiøse. I kulturer hvor man ikke har noe
eget religionsbegrep er alliansen spesielt tydelig, et fenomen Rothstein
benevner ved begrepet ”hyper-religion”. Med utgangspunkt i denne
tankegangen er det kanskje ikke så overraskende at den religiøs-sekulær
tematikken er såpass fremtredende i de øvrige bidragene?
Med artikkelforfattere fra både norge, danmark og Sverige er dette
nummeret i stor grad vokst fram som et skandinavisk samarbeidsprosjekt. dette arbeidet blir fulgt opp i oversikten over nye religionsviten6
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skapelige publikasjoner på norsk, svensk og dansk, som heretter vil bli
et fast innslag i årets første nummer av dīn. Vi håper dette vil bidra til
å skape bedre oversikt over den religionsvitenskapelige aktiviteten i de
skandinaviske landene.
Takk til institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
ved Universitetet i Bergen, som bidro til å finansiere Solstrandseminaret og redaksjonsarbeidet.
Margrethe løøv
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