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GUDER II
dette er det andre av to temanummer om guder. For å få fatt i en større
bredde av tilnærminger til og perspektiver på temaet, er det en fordel å
se bidragene fra de to numrene i sammenheng med hverandre. Bakgrunnen for diskusjonen vi har lagt opp til, er det faktum at ”gud” ofte
er en oversett kategori i metodologiske debatter, til tross for at den
brukes i så mange faglige fremstillinger av religion, religioner og
religiøsitet, enten de er ment å være empiriske, teoretiske eller begge
deler. Bidragene er delvis dyrket frem gjennom samarbeidet med denne
utgivelsen, særlig i forbindelse med seminar i Tromsø høsten 2011 og
sesjoner på EASR-konferansen i Stockholm sensommeren 2012.
håkon Tandberg benytter materiale fra feltarbeid med parsiske
zoroastrier, og særlig deres relasjon til ilden, for å drøfte hvilken plass
kategorien ”gud” bør gis i religionsvitenskapen. Knut Melvær diskuterer og påpeker problem ved bruken av kategorien Gud og oversettelser av denne i store internasjonale surveyundersøkelser om religion.
Bjørn ola Tafjord forsøker å se en luthersk Gud i lys av en ny kategori
avledet av en figur fra bribriske fortellinger, for så å spørre hva en slik
tilnærming medfører for forståelsen av det som undersøkes.
På sesjonene i Stockholm deltok også Einar Thomassen med et foredrag, og blant publikum var Gregory d. Alles og Steven Engler som
besøkte Bergen like før og like etterpå, og ble del av diskusjonene som
pågikk og fortsatte der. Thomassen skisserer ulike betydninger av ordet
”gud” i Vestens religionshistorie og argumenterer for at ”overmenneskelige aktører” er mer egnet som komparativt religionsvitenskapelig
begrep. Alles problematiserer hvordan devs, som rathva-folket i Gujarat
interagerer med, ofte oversettes som ”guder” eller ”ånder” – ”kulturelt
postulerte overmenneskelige agenter” eller ”kontraintuitive agenter”
kan være bedre analytiske utgangspunkt, foreslår han. Engler, som
skriver sammen med Mark Q. Gardiner, argumenterer blant annet for
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at begrepet ”gud” har en semantisk bagasje som gjør at det bør unngås
som sammenliknende kategori. de to sistnevnte artiklene er på engelsk
og må ses som et unntak (for ikke-skandinaver) fra den redaksjonelle
regelen om kun å trykke tekster på skandinaviske språk.
Kunstner Randi nygårds bidrag på fremsiden forteller blant annet
om guder i tid og rom, om blikk og betraktninger, former og funksjoner,
representasjon og resepsjon, semiotikk og semantikk, materialitet og
mentalitet. Til sammen viser bidragene hvordan et stort mangfold av
perspektiver og eksempler kan komme ut av ett felles fokuspunkt. Vi
håper dette vil stimulere til enda flere diskusjoner og mer kritisk omgang med ”gud” og ”guder”.
*

dette nummeret er, sammen med det forrige, til minne om vår gode
venn og kollega Janemil Kolstø (1981–2009). det var han som først
kom på ideen til et temanummer om ”gud” og ”guder” som analytiske
kategorier.
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