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KORT OMTALE & INNHOLDSFORTEGNELSE
Fra bønn til magi forsøker fire ting på én gang:
For det første vil den gi en oversikt over organiserte (og til dels uorganiserte) religionsformer
i Norge anno 1999. Boka kan derfor minne noe om et oppslagsverk, samtidig som den gjør
rede for den historiske bakgrunnen (kap. 1). De ulike religionene og religionsformene
presenteres med vekt på 1) trosforestillinger, 2) praksis, 3) kilder, 4) historikk, organisering
m.m.
For det andre er alle kapitlene lest og kommentert av navngitte representanter for de aktuelle
religionene og religionsformene; dette fordi boka forsøker å presentere dem i samsvar med sin
selvforståelse. En slik tilnærming bør selvsagt suppleres med andre og mer kritiske
perspektiver. I 1999 var det imidlertid viktig å innta denne holdningen, fordi en tilsvarende
holdning ble inntatt i forbindelse med de store og sentrale religionene som dominerte i
lærebøkene til det nye KRL-faget: Kristne teologer skrev om egen religion, mens jødiske,
muslimske, hinduiske og buddhistiske «granskere» kommenterte manus på sine respektive
felt. Av hensyn til elever med tilhørighet i f.eks. Jehovas vitner, og for å sikre en form for
likebehandling av alle religionene i faget, var det nødvendig å unngå sektstempel og
«avhopperperspektiv».
For det tredje vektlegger Fra bønn til magi ungdomsreligiøsitet. Den ses i sammenheng med
senmoderne religiøsitet mer generelt (noen stikkord: utøver/utprøver/tilskuer – privatisert,
deregulert, eklektisk).
For det fjerde har boka en didaktisk vinkling. Målgruppen er lærere og lærerstudenter. Men i
stedet for å trekke fagdidaktisk stoff inn i alle kapitlene, er det samlet i bokas siste kapittel.

En forenklet innholdsfortegnelse (de grundigste kapitlene er markert med fet skrift):
DEL 1 MODERNITET, RELIGION OG MENNEKESYN
Kapittel 1 Modernitetens tid – historisk bakteppe, 2 Livssynskartet ved årtusenskiftet, 3
Ungdomsreligiøsitet
DEL 2 BEVEGELSER MED UTGANGSPUNKT I BIBELEN
4 Smiths venner, 5 Trosbevegelsen, 6 Jehovas vitner, 7 Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige (mormonene), 8 Den Forente Familie (Enhetsbevegelsen, Moon-bevegelsen), 9
Rastafari, Familien (Guds barn) m.fl.
DEL 3 BEVEGELSER MED BAKGRUNN I ISLAM
10 Baha’i-samfunnet 11 Ahmadiyya-islam og subud
DEL 4 BEVEGELSER MED BAKGRUNN I ØSTLIG RELIGION
12 ISKCON (Hare Krishna-bevegelsen) 13 Meher Baba, Osho, MIKI (Transcendental
Meditasjon) m.m.
DEL 5 SKJULTE KREFTER (OKKULTISME)
14 Elementer i et okkult virkelighetssyn (holisme, magi m.m., samt historikk) 15 Teosofisk
Samfunn 16 Antroposofisk Selskap og Kristensamfunnet 17 Rosenkorsordenen A.M.O.R.C.,
Martinus’ kosmologi, Church Universal and Triumphant (Summit Lighthouse), Eckankar,
O.T.O. (Ordo Templis Orientis), Den norske Frimurerorden 18 Alternativbevegelsen (bl.a. om
Mandalasenteret)
DEL 6 PAGANISME
19 Heksbevegelsen med vekt på wicca 20 Åsatru (vekt på Bifrost) 21 Sjamanisme
DEL 7 SATANISME
22 Moderne satanisme med vekt på Satankirken
DEL 8 ANDRE BEVEGELSER
23 Scientologikirken 24 UFO-er som budbærere
DEL 9 MODERNE RELIGIØSITET I SKOLEN
25 Noen kommentarer til undervisningen (se ovenfor)

