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Benson Saler. 2009. Understanding Religion: Selected Essays (Religion
and Reason 48). Berlin: Walter de gruyter. 245 s.
Anmeldt av ine Bratsvedal

Benson Salers bok Understanding Religion består av 13 artikler. de
fleste av disse har opprinnelig vært presentert som muntlige fremlegg
ved ulike konferanser og de har, som Saler selv skriver, beholdt et
muntlig preg. de har også, med ett unntak, blitt publisert som
enkeltstående artikler i ulike bøker og tidsskrifter mellom 1997 og 2007.
Boka er delt i fire deler: orientations; homage to Three Pioneers;
Beliefs; og Studying Religion: Some Conceptual issues. del én starter
med en introduksjon der Saler fastslår at boka handler om ulike temaer
som assosieres med sekulære akademiske forsøk på å forstå religion.
Videre skriver han at artiklene vil røre ved den heterogeniteten som finnes
i det man identifiserer som religion og religionsbærere, samtidig som de
vil ta opp tilbakevendende trekk hos religioner og religionsbærere.
”The ethnographer as Pontifex” er den første artikkelen i boka og
ved siden av innledningen den eneste i del én. her diskuterer Saler hva
slags rolle en etnograf bør ha. han argumenterer for at etnografen skal
fungere som en brobygger som skal føre til at de som leser det hun har
skrevet, kan oppnå nye forståelser av andre og seg selv. For å få til dette
er etnografen avhengig av å bruke gode analogier og begreper for å få
frem likheter i ting og forhold som ellers er forskjellige. Saler minner
oss på at selv i situasjoner der man snakker samme språk og er fra
samme kultur kan forståelse være et problem. Man kan aldri hevde at
man fullt og helt forstår et annet menneske, men man kan prøve og
dermed forhåpentligvis komme nærmere og få en bredere og bedre
forståelse.
del to består av tre artikler der Saler diskuterer tre antropologers
bidrag til religionsforskningen: edward Burnett Tylor; lucien lévy143
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Bruhl og A. irving hallowell. innledningsvis begrunner han dette med
at for å kunne sette pris på det verdenssynet antropologer og
religionsvitere har i dag, og for å kunne innse hvor provisorisk all
anerkjent viten er, så er man nødt til å forstå hvor det synet man har
kommer fra og hvordan man kom frem til det paradigmet som råder i
dag. Saler viser også at selv om ”de gamle” antropologene er blitt
kritisert mye i ettertiden, så er fortsatt deler av deres perspektiver
relevante i dag. i ”e. B. Tylor and the Anthropology of Religion” trekker
han frem at man bør beundre det motet Tylor må ha hatt for å kunne
legge frem sine ideer i det samfunnet han levde i, og at man bør beundre
den forstandige måten han gjør det på. ifølge Saler blir dette ofte
oversett av antropologer på grunn av de evolusjonistiske perspektivene
i Tylors teori. i ”lévy-Bruhl, Participation, and Rationality” viser Saler
til refleksivitet og selvkritikk som noe man kan lære av lévy-Bruhl som
var en mester på dette. denne artikkelen mangler for øvrig i
innholdsfortegnelsen, noe som er synd, fordi den fortjener oppmerksomhet. Med ”Culture in Phylogenetic Perspective: An
Appreciation of the Contributtions of A. i. hallowell” fremheves det
hvordan hallowell vektlegger kultur i oppbygningen av menneskelig
oppførsel i ulike miljøer. Saler påpeker også hvordan hallowell ser
kultur i et fylogenetisk perspektiv, altså inspirert av den delen av
evolusjonsbiologien som er opptatt av stamtrær og slektsforhold.
del tre består av fire artikler som handler om tro og forestillinger.
”on What We May Believe About Beliefs” redegjør for tre ulike
filosofiske teorier om tro og forestillinger. Saler skriver at religionsantropologer i stor grad har oversett filosofiske teorier som handler om
dette, noe han synes er uheldig. i ”Finding Wayù Religion” diskuterer
han, ved hjelp av tre ulike casestudier, spørsmålet om tro består av
systemer. gjennom eksemplene sine viser han at tro ikke nødvendigvis
behøver å utgjøre trossystemer. når vestlige forskere studerer religion,
vil de ofte legge størst vekt på det de assosierer med kristendom, den
religionen de gjerne kjenner best. denne assosieringen betyr at man
gjerne legger vekt på det som kan tolkes som doktriner og religiøs
organisering i det samfunnet man studerer. dette kan føre til at man
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systematiserer og organiserer tro selv om de man forsker på ikke gjør
det.
”on Credulity” handler om evnen til å rettferdiggjøre og akseptere
det andre fremstiller som ”sannheter” (betydninger som ’godtroende’,
’naiv’, ’troskyldig’ eller ’ukritisk’ er assosiasjoner Saler vil bort fra).
Credulity, som en villighet til å tro på det andre sier, gir mennesker en
fordel i og med at det gir muligheter til å få tilgang til informasjon som
er lagret andre steder, men det åpner også for mottak av feilinformasjon.
Tillit, eller det å stole på andre mennesker, er også en del av credulity.
På denne måten er det en essensiell faktor i våre sosiale liv, ettersom vi
daglig regner med at andre skal gjøre forskjellige ting, oppføre seg på
bestemte måter og levere informasjon som vi kan stole på. Saler nevner
vitenskap som et eksempel på et felt der denne tilliten er viktig. det er
umulig å sjekke ut alle påstander, og du blir derfor ofte nødt til å stole
på at de som har gjort ting før deg, har gjort det skikkelig. det finnes
likevel måter å sikre seg at ting er gjort skikkelig. derfor blir studenter
trent opp til å gjøre ting på bestemte måter og det stilles krav til
forskningen som blir gjort. Men likevel er vitenskapen avhengig av en
viss grad tillit. Tillit blir, ifølge Saler, enda viktigere når det kommer til
situasjoner der man gjerne ikke tenker over slikt. det kan for eksempel
være når man skal krysse en bro. da må man stole på at arkitektene og
snekkerne som har lagd broen, har gjort jobben på en ordentlig måte.
et annet eksempel han kommer med er hvordan produsenter av
elektriske apparater stoler på at brukerne bruker produktet i henhold til
bruksanvisningen. Kritisk tenkning er også noe Saler berører i denne
artikkelen. det er noe av det som hjelper oss med å evaluere den
informasjonen vi mottar. Credulity og kritisk tenkning kan være med
på å skape ulike grupper. de som er enige om validiteten til informasjonen, kan bli medlemmer av bestemte grupper mens andre kan bli
stående utenfor. dette kan også fungere motsatt slik at de som er enige
i at noe ikke er validert, kan danne en gruppe. Saler fastslår at credulity
er noe vi mennesker aldri kan være helt fri for.
i ”Secondary Beliefs and the Alien Abduction Phenomenon”
fortsetter Saler på sett og vis diskusjonen om credulity. her handler det
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om hvordan folk er villige til å tro på utenomjordiske fenomener
utelukkende på bakgrunn av andre menneskers vitnemål. det skilles
mellom primære troende og sekundære troende. Primære troende er de
som har førstehåndsinformasjon, her altså de som hevder å ha blitt
bortført av romvesener. Sekundære troende er de som ikke har opplevd
dette selv, men som tror på de som hevder at de har blitt bortført. Saler
skriver at mesteparten av litteraturen om romvesener og bortføringer
baserer seg på dem som hevder å ha førstehåndsinformasjon. Sekundære troende og hva de tror på har fått mye mindre oppmerksomhet, og
det prøver Saler å endre på. han skriver at sekundære troende i andre
religiøse bevegelser ofte legger ned en iherdig innsats innenfor organisering og ved å gjøre synlig de primære troendes opplevelser. Artikkelen
oppfordrer til mer forskning på sekundære troende.
den fjerde og siste delen av boka handler om ulike temaer som
vedrører samtidig religionsforskning. i innledningen fastslår Saler at
hovedfokus i disse tekstene er problemer rundt det å begrepsforklare
og definere religion. han ser på definisjoner som et redskap og ikke et
mål i seg selv, men han ser nytten av å konstruere og kritisere
definisjoner som en måte å klargjøre tanker og presentere dem til andre
på. denne delen av boka består av fem tekster.
et gjennomgående tema er familielikheter og prototypeteori, noe
Saler behandler grundigere i boken Conceptualizing Religion fra 1993.
dette er hovedtema i artiklene ”Familiy Resemblance and the definition
of Religion” og ”Conceptualizing Religion: The Matter of Boundaries”.
i førstnevnte tas også problemet med å bruke religion som en kausal
faktor opp. Saler foreslår at man kan bruke begrepet ”religion” som en
bekvemmelighet, men når det skal tillegges en kausalitet må man
identifisere hvilke aspekter eller elementer ved religion som innehar
denne kausaliteten. i ”Conceptualizing Religion: The Matter of
Boundaries” diskuterer han hvordan man kan avgrense ”religion”. han
argumenterer imot en sterk avgrensing og for at det er mer hensiktsmessig å benytte begrepet som en gradert kategori i tråd med
prototypeteori. ifølge Saler bør perifere tilfeller avgjøres av vitenskapelig debatt i stedet for spørsmål omkring ulike definisjoner. dette
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for å gjøre det mulig å gå forbi begrepet og heller prøve å forstå mer
om religiøse dimensjoner i menneskers liv.
Med ”Comparison: Some Suggestions for improving the inevitable”
påpekes det at sammenlignende prosesser er en viktig del av
menneskelig kognisjon, og at det er gjennom sammenligning man får
en forståelse av verden. Saler skriver derfor at i stedet for å prøve å
unngå noe man likevel gjør, er det bedre å bli bevisst på det og prøve å
gjøre det på en best mulig måte.
”Religion and Biology: on establishing a Problematic” er en kritikk
av filologen Walter Burkerts forsøk på å benytte kunnskap om og
perspektiver fra biologi i studiet av religion. Antropologen Saler synes
dette er et interessant tema, men er ikke fornøyd med gjennomføringen
av prosjektet. en hovedinnvending er at Burkert ikke tar nok høyde for
kulturelle kontekster når han vil sette religion i forbindelse med biologi.
i ”Toward a Realistic and Relevant ’Science of Religion’” legger
Saler frem sine ideer om hvordan religionsstudier i fremtiden bør være
hvis man med rette skal kunne kalle det for religionsvitenskap. hans
entusiasme for å inkorporere evolusjonære vitenskaper i religionsforskningen kommer til uttrykk her. Saler vil at religionsvitenskap
hovedsakelig skal handle om mennesker. hvis religionsvitenskap
hovedsakelig handler om mennesker, vil teoriene også kunne bli
relevante for andre vitenskaper, spesielt de biologiske og kognitive.
Religion og kultur er konstruksjoner gjort av mennesker. dagens
religionsvitenskap ser allerede på religion som en menneskelig
konstruksjon, men Saler vil dra dette enda lenger. Man må øke
kunnskapen om mennesket for å kunne vite mer om hvorfor og hvordan
det konstruerer religion. Som religionsvitere mener Saler man bør stille
spørsmål som: hva bør vi, religionsforskere, mene med religion når vi
vil gjøre sekulære, akademiske studier? hvorfor finnes det religioner?
hvordan er religioner organisert og hvordan blir de overført? hvordan
er ulike religioner like og på hvilke måter er de forskjellige? og hvorfor
er noen aktive medlemmer i religiøse bevegelser, mens andre aktivt
jobber imot religioner? For å forsøke å få svar på slike spørsmål vil
Saler at religionsvitenskapen skal knytte seg til kognitive og
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evolusjonære vitenskaper. Med dette mener han ikke at man skal gå bort
ifra spørsmålene, teoriene og metodene som kjennetegner religionsvitenskap i dag, men at man skal bruke disse sammen med dagens
kognitive og evolusjonære vitenskaper. dette er ikke bare for å bringe
nytt lys inn i religionsvitenskapen, men også for at religionsvitenskapen
kan komme med bidrag til de kognitive og evolusjonære vitenskapene.
Saler skriver godt og har et språk som gjør denne boken relativt
lettlest. han gjør ofte bruk av ulike casestudier for å underbygge
poengene sine. dette gjør at han får frem synspunktene sine på en
overbevisende måte, samtidig som det bidrar til å gjøre boken
interessant og underholdende. dessuten skriver han på en retorisk
sympatisk måte. når han kritiserer noe eller noen, så blir dette gjort på
en konstruktiv måte. Man får til og med inntrykk av at man må være
flink for å bli kritisert av Saler. hvis han tar seg tid til å komme med
kritikk, så må det være noe positivt der, det må ligge noe der som han
synes er fruktbart. han trekker frem det som er bra med det han
kritiserer, slik at det blir en balansert fremstilling. dette er også med på
å gjøre boken behagelig å lese fordi det gjør den nyansert.
Alt i alt er dette en interessant og lærerik bok. den har også vært
nyttig i forbindelse med mine egne studier som handler om islams
historie i Tromsø. Spesielt har artiklene om credulity og sekundære
troende fått meg til å se ting på nye måter. Spørsmålene Saler tar opp
om religionsvitenskapens fremtid har også gitt meg mye å tenke på.
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