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Sammendrag 

Temaet for denne studien er konversjon til katolisismen i Norge. Studien vil forsøke å belyse 

hvordan konvertitter forteller om konversjon til katolisismen. Her vil det bli lagt vekt på hva 

konvertittene selv oppgir om konversjon og hvordan de oppfatter det å være del av Den 

katolske kirke. 

Det er gjort mye empirisk forskning på konversjon innenfor ulike samfunnsvitenskapelige 

disipliner. Forskningen har hatt ulike tilnærminger og perspektiver på konversjon. På 

begynnelsen av 1900-tallet så forskere i stor grad på de psykologiske aspektene ved 

konversjon, og individene ble i stor grad sett på som passive. På 70- og 80-tallet ble det lagt 

vekt på det sosiale miljøet de potensielle konvertittene var en del av, og hva dette hadde å si 

for konversjon. Slik kom det til et mer aktørorientert perspektiv, der individet ble sett på som 

aktivt deltagende i konversjonsprosessen. I denne studien argumenterer jeg for det sistnevnte 

perspektivet.  

For å studere norske katolske konvertitter intervjuet jeg 14 konvertitter. Det ble lagt vekt på 

informantenes fortellinger om tiden før konversjon, selve konversjonsprosessen og syn på 

hvordan det er å være del av Den katolske kirke. I analysen benyttet jeg meg av narrativ 

tilnærming, med et fokus på informantenes fortellinger.   

Studien viser at informantene forteller om konversjon som en prosess der ulike beveggrunner 

og aktualiserende hendelser fører til en endelig beslutning om konversjon, snarere enn en 

enkelt hendelse. De presenterer seg som søkende individer forut for konversjon, som på ulike 

måter oppsøkte Den katolske kirke.  

Flere pekte på sosiale nettverk som betydningsfullt i konversjonsprosessen, mens andre vektla 

at søken mot Den katolske kirke var basert på en individuell beslutning. Flere forteller om 

endringer i Den norske kirke, som de fremstilte i et negativt lys. Fortellingene om Den 

katolske kirke er positivt ladede fortellinger om stabilitet og forutsigbarhet. Flere vektlegger 

også det liturgiske og det sakramentale i sine fortellinger om Den katolske kirke. Utover dette 

blir det fortalt om utfordringer knyttet til konversjon og Den katolske kirke. 
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Forord 

Først og fremst vil jeg takke alle informantene som stilte til intervju. Jeg har satt stor pris på 

at dere har valgt å sette av tid til og dele deres fortellinger med meg. Det har vært både 

interessant og spennende å høre deres erfaringer og tanker rundt konversjon. Jeg er 

takknemlig for at dere lot meg få et innblikk i dette.  

Tusen takk til prestene i de forskjellige menighetene som hjalp meg med å opprette kontakt 

med aktuelle informanter og hyggelige korrespondanser via mail.  

Takk til veilederen min, Inger Furseth. Takk for at du oppmuntret meg til å levere.  

Ellers vil jeg takke vennene mine og familien min, for gode råd, tilbakemeldinger og at dere 

har hatt troen på meg. Og ikke minst takk til kjæresten min for all tålmodighet, støtte og 

kjærlighet. 
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1 Innledning  

I denne studien skal jeg ta for meg temaet konversjon til Den romersk katolske kirke i Norge. 

Da det er mellom 100 og 150 personer som konverterer til Den katolske kirke i Norge årlig 

(Eidsvig 2016: 66), vil jeg undersøke dette fenomenet nærmere. Jeg søker å belyse hvordan 

konversjon til katolisismen blir fortalt om. Studien vil også forsøke å belyse hvordan 

konvertittene opplever det å være del av Den katolske kirke.  

Det er en rekke empiriske studier som har omhandlet konversjon til ulike religiøse retninger. 

På begynnelsen av 1900-tallet var forskningen preget av teologiske og psykologiske 

tilnærminger (Snow og Machalek 1984: 178). Det ble lenge antatt at individer som 

konverterte, var passive og ble konvertert av eksterne krefter (Richardson 1985: 164). Leon 

Salzman (1953: 179) mente blant annet at konversjon var et resultat av psykiske spenninger i 

individet. En slik forklaring går ut ifra at det finner sted en psykisk ubalanse i individer som 

konverterer (Kilbourne og Richardson 1989: 9). På 1950- og 1960-tallet ble det utviklet 

modeller som fokuserte på hjernevasking, altså konversjon som en ufrivillig prosess (Gooren 

2012: 4).  

I 1965 kom John Lofland og Rodney Stark med konversjonsmodellen «World saver», som 

fokuserte på ulike forutsetninger for at konversjon skulle finne sted. Denne modellen blir 

ansett for å være den første sosiologiske modellen for religiøs konversjon, da den både 

inkluderer de psykologiske sidene ved konversjon, og i tillegg fokuserer på personlige bånd 

og sosiale nettverk (Yang og Abel 2014: 142). Slik går denne modellen utover ren 

psykologisk tilnærming ved å ta betrakte den sosiale konteksten den potensielle konvertitten 

befinner seg i. Mange studier har tatt utgangspunkt i denne modellen for å undersøke 

konversjon (Snow og Phillips 1980; Greil og Rudy 1984; Kox, Meeus og `t Hart 1991).  

På 1970- og 1980-tallet økte den sosiologiske forskningen på konversjon grunnet veksten av 

nye religiøse retninger (Pollack 2012: 2). I denne forskningen gikk de ut ifra at individene 

som konverterte, var aktive aktører i konversjonsprosessen (Straus 1979). Slik ble 

perspektivet i forskningen flyttet fra å se på konvertitter som kun passive til aktive. Andre 

teorier og forskning har lagt vekt på betydningen av det sosiale miljøet konvertittene befinner 

seg i. Sosiale nettverk blir trukket frem som betydningsfullt i konversjonsprosessen (Lofland 

og Stark 1965; Harrison 1974; Heirich 1977; Stark og Bainbridge 1980; Snow, Zurcher og 

Ekland-Olson 1980).  
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Det finnes noen studier av konversjon til katolisismen i Norge. Det er tidligere skrevet en 

hovedfagsoppgave om konversjon til katolisismen i religionshistorie av Adriana W. Brevik, i 

1997. Det er i tillegg skrevet en hovedfagsoppgave innen sosiologi om temaet av Helene 

Elisabeth Vilmann Halvorsen, i 1998. I og med at disse studiene ble gjennomført på 1990-

tallet, vil det være interessant å se om det kommer frem andre temaer i fortellingene nå, enn 

det som var tilfellet i de tidligere undersøkelsene.  

Problemstillingene jeg ønsker å belyse i denne undersøkelsen, er:  

Hva og hvordan forteller konvertitter om konversjon til katolisismen, og hvordan opplever de 

å være del av Den katolske kirke?  

For å finne ut av dette vil jeg stille følgende forskningsspørsmål i studien:  

• Hva vektlegger informantene i fortellingene om tiden før konversjon? 

• Hva vektlegger informantene i fortellingene om konversjonen, og hvordan snakker de 

om konversjon? 

• Hva fremheves i fortellingene om Den katolske kirke og i fortellingene om andre 

trossamfunn? 

• Hva forteller informantene om det å være del av ved Den katolske kirke, og nevner de 

noe som utfordrende? 

Jeg vil gjennomføre en kvalitativ studie der jeg analyserer fortellinger som omhandler 

konversjon. Konversjon og de tilhørende konversjonsfortellingene vil være ulike, da 

fortellingene er retrospektive og mennesker er ulike. Det vil allikevel være interessant å 

undersøke om det er likheter i tematikk i fortellingene og se om det er bestemte måter å 

snakke om konversjon på. 

1.1 Et religiøst bilde i endring 

Da kristendommen kom til Norge på 800-tallet, var det katolisismen som etter hvert etablerte 

seg her. Den evangelisk-lutherske tro ble fastsatt av kongen i Danmark-Norge under 

reformasjonen i 1537 (Den norske kirke 2014a). Da reformasjonen kom, hadde Norge vært 

katolsk i rundt 500 år (Oftestad 2016: 38). I Grunnloven av 1814 ble den evangelisk-lutherske 

tro fastsatt som kongerikets offisielle religion (Den norske kirke 2014a). I 2012 ble det vedtatt 

en grunnlovsendring som omhandlet relasjonen mellom staten og Den norske kirke. Den 
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norske kirke skulle ikke lenger være statens offisielle religion (Den norske kirke 2014b). Den 

norske kirke har flest medlemmer i dag, og antallet medlemmer i 2016 var 3 758 070 

(Statistisk sentralbyrå 2017).  

Befolkningssammensetningen i Norge har gått fra å være homogen til å bli langt mer 

mangfoldig. Med innvandringen har samfunnet blitt mer multireligiøst (Taule 2014: 14). Det 

er en nedgang i andelen av befolkningen som har tilknytning til den protestantiske kristendom 

(Botvar og Schmidt 2010: 203). Det har blitt færre gudstjenester og færre kirkegjengere de 

siste årene i Den norske kirke (Statistisk sentralbyrå 2016). Statistikken viser i 2013 at 550 

000 personer var medlemmer i tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 39 

prosent av disse tilhører Den romersk-katolske kirke. Siden 2006 har antallet medlemmer til 

Den romersk-katolske kirke doblet seg. Det skyldes i stor grad innvandring fra Polen, som 

tradisjonelt er et katolsk land (Taule 2014: 15) og generelt innvandring fra andre land. En 

annen grunn for den store økningen kan også i noen grad forklares gjennom registrering av 

innvandrere fra katolske land som medlemmer i Den katolske kirke uten at disse personene 

visste om dette i perioden 2010–2014. Den romersk-katolske kirke utgjør det største 

kirkesamfunnet utenom Den norske kirke (Furseth 2015: 30).  

Den katolske kirke er inndelt i tre kirkedistrikter: Oslo katolske bispedømme, Tromsø stift og 

Trondheim stift. Den katolske kirke i Norge er hovedsakelig en innvandringskirke (Den 

katolske kirke 2016a). Da den ble gjenetablert i 1843, var kirken preget av innvandrere fra 

Tyskland, Frankrike, Nederland og andre europeiske land. Ved inngangen av 1940 befant det 

seg 3000 katolikker i Norge. I 1970 var antall katolikker steget til 11 000. I senere tid er det 

ikke bare katolske innvandrere fra de europeiske landene, men fra omtrent hele verden. Den 

katolske kirke utgjør en minoritet i det norske samfunnet, og er fremdeles preget av 

innvandring. Av de registrerte katolikkene i Norge er det bare rundt 30 000 som er født i 

Norge (Hegna 2016: 213–214). Totalt antall registrerte katolikker i Norge var i 2014 om lag 

150 000 (Den katolske kirke 2014).  

Jeg nevnte innledningsvis at det er mellom 100 og 150 personer som konverter til Den 

katolske kirke årlig i Norge (Eidsvig 2016: 66). For å konvertere til katolisismen er det vanlig 

å først delta på et konvertittkurs, der den potensielle konvertitten lærer om Den katolske 

kirkes tro og lære. Dette kurset kan vare fra 6 til 12 måneder. Kurset holdes som regel av en 

prest (Den katolske kirke 2016b). Det er presten som formelt bringer konvertittene inn i 
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kirken etter de har vært i lære om den katolske tro. Deretter blir konvertittene døpt (hvis de 

ikke allerede har en gyldig dåp) og blir så en del av kirken (Lamb og Bryant 1999: 7). 

1.2 Definisjon av konversjon 

Ordet konversjon kommer fra hebraisk, gresk og latin. Det betyr å vende, vende tilbake og 

vende igjen. Innenfor sosiologi har man strevet med problemet om hvordan man skal definere 

konversjon (Paloutzian, Richardson og Rambo 1999: 1051–1052). Problemet med å definere 

konversjon ligger i at det både innebærer et objektivt og et subjektivt skifte i ens liv (Kox, 

Meeus og `t Hart 1991: 228). Det er stor variasjon i bruken av ordet «konversjon» og 

betydningene som blir lagt i dette ordet. Konversjon involverer i noen definisjoner en 

dramatisk eller drastisk endring. I andre definisjoner blir konversjon sett på som en mindre 

endring (Heirich 1977: 654). Noen definisjoner går ut ifra en plutselig endring, og andre 

definisjoner går ut ifra en gradvis endring. Ideen om en radikal endring er ifølge Snow og 

Machalek (1983: 264) kjernen i alle definisjoner av konversjon. Konversjon blir også definert 

som et radikalt skifte i individuell selvforståelse og verdensbilde (Pollack 2012: 6). Det blir 

også satt i sammenheng med skifte i tro og personlig identitet (Tong 2007: 77). Travisano 

(1981) skiller mellom to typer identitetsendring. Den første typen er konversjon, som han 

definerer som en radikal reorganisering av identitet, mening og livet. Den andre typen er 

veksling (alternation), hvor identitetsendringen ikke er så drastisk som i konversjon. Her 

følger endringen av identitet naturlig og er en lett endring av livet som ikke fører til drastiske 

endringer i diskursuniverset (universe of discourse) (Travisano 1981: 242–244). 

Selv om de fleste forskere definerer konversjon som en eller annen form for endring, er det 

allikevel forskjellige oppfatninger om hvor store endringene som finner sted ved konversjon, 

er. Flere sosiologer er av den oppfatning at konversjon er en pågående prosess og ikke en 

spesiell begivenhet eller hendelse (Rambo 1993: 7; Rambo og Farhadian 1999: 24). 

Konversjon er en prosess som finner sted over tid, og det er derfor ikke snakk om en 

enkelthendelse (Rambo 1993: 5). Lewis L. Rambo (1993: 3) mener som flere andre forskere 

at den sentrale meningen av konversjon er endring. Konversjon er kontekstuelt og har derfor 

innflytelse på, og får innflytelse av, forhold, forventninger og situasjoner. Faktorene i 

konversjonsprosessen er flere, interaktive og kumulative. Det er ikke bare én årsak til 

konversjon, ikke én prosess eller en simpel konsekvens av prosessen (Rambo1993: 5).  
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Konversjon er altså en religiøs overgang. Denne overgangen innebærer endring av tro og 

identitet. Konversjon er en prosess som finner sted over tid og er derfor ikke kun en enkelt 

hendelse. Jeg vil ta utgangspunkt i denne definisjonen av konversjon i studien. 

1.3 Utforming av undersøkelsen 

For å kunne belyse problemstillingene mine har jeg intervjuet 14 konvertitter til Den katolske 

kirke i Norge, 7 kvinner og 7 menn i begynnelsen av 30-årene til slutten av 70-årene. I 

intervjuene stilte jeg spørsmål om tiden før de konverterte, veien inn i Den katolske kirke og 

tiden etter konversjon.  

Det blir benyttet narrativ analyse, der jeg ser på hvilke temaer informantene vektlegger i sine 

fortellinger. Fortellinger om livet reflekterer aldri livet som det faktisk er eller var. Dette er 

fordi fortellinger er selektive, og minner er en del av denne seleksjonen (Plummer 2001: 234). 

Siden livsfortellinger eller fortellinger om livet er basert på minnene våre, er de ikke faktiske 

reproduksjoner av fortiden. Ved å se på hvilke narrativer som er tilgjengelige for individer, 

hvorfor de vektlegger bestemte historier og hvordan de gjør dette, kan vi både kaste lys over 

individene og den sosiale konteksten de befinner seg i (Sandberg 2010: 462). 

Gjennom analyse av fortellinger kan vi finne ut av hvordan mennesker gir mening til fortiden. 

Vi kan også finne ut hvordan individer kobler individuelle erfaringer og den sosiale 

konteksten sammen (Plummer 2001: 234). En typisk analysestrategi innen narrativ analyse er 

å sammenlikne likheter og forskjeller i fortellingene, samt å se på dette i form av forskjellig 

vokabular eller temaer (Holstein og Gubrium 2009: 1). Den narrative analysen kan være 

rekonstruksjoner av de mange historiene som blir fortalt av forskjellige intervjupersoner, dette 

i form av «typiske» fortellinger som blir fortalt (Kvale og Brinkmann 2015: 215). I analysen 

vil jeg både se på typiske fortellinger og historier fra enkeltintervjuer som kan være med på å 

belyse problemstillingene mine. Jeg vil sammenlikne likheter og forskjeller og fokusere på 

temaer som er felles i flere av fortellingene.  

1.4 Oppgavens gang  

I kapittel 2 vil det bli gjort nærmere rede for tidligere forskning og teori på feltet. Kapittel 3 

vil omhandle problemstillinger og metode. Etter en gjennomgang av den metodiske 
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tilnærmingen kommer jeg til analysen, som består av totalt fire kapitler. Kapitel 4 omhandler 

tiden før konversjon. Her vil det komme frem hva slags oppvekst informantene har hatt når 

det gjelder religiøsitet, møte med Den katolske kirke og personlig kjennskap til katolikker. 

Troskurset og hva informantene oppgir om dette, vil være et videre tema i dette kapittelet.  

Kapittel 5 omhandler ulike måter å snakke om konversjon på og ulike fortellinger om 

konversjon. I kapittel 6 ser jeg nærmere på informantenes fortellinger om Den norske kirke og 

Den katolske kirke. I kapittel 7 blir tiden etter konversjon tatt for seg. Her vil fokuset være på 

hvordan konvertittene synes det er å være del av Den katolske kirke, hva de vektlegger som 

bra, og hva de oppfatter som utfordrende.  

Til slutt i studien vil jeg oppsummere mine funn, der jeg sammenlikner mine funn med 

tidligere forskning og teori. Her vil jeg presisere hva jeg har funnet, som ikke tidligere studier 

om temaet har funnet eller lagt vekt på, og hva som eventuelt kan være grunnene for dette. 

Deretter kommer jeg til en konklusjon der jeg besvarer problemstillingene mine med 

hovedfunnene i studien.  
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2 Tidligere konversjonsforskning og teori  

Som nevnt har empirisk forskning på konversjon funnet sted siden begynnelsen av 1900-

tallet. I dette kapittelet vil jeg presentere noe av forskningen på konversjon og teoretiske 

perspektiver som har vært gjeldende i forskningen. I litteraturen blir det særlig lagt vekt på to 

perspektiver, det passive og det aktive perspektivet. Innen disse perspektivene finner vi ulike 

teoretiske tilnærminger. Det vil bli gjort rede for og diskutert de ulike teoriene og 

perspektivene. Videre vil jeg gå inn på konvertittfortellinger, som er en bestemt sjanger. Til 

slutt vil jeg presentere noe nyere empirisk forskning på konversjon mer generelt og 

konversjon til katolisismen i Norge.  

2.1 Konversjonsforsknings perspektiver 

Den tidlige forskningen var preget av teologiske og psykologiske forklaringer på konversjon 

(Snow og Machalek 1984: 178). Når psykologi ble en egen vitenskap for over hundre år 

siden, var effektene av religiøs konversjon på endring av personlighet et av de første temaene 

som ble studert med empiriske forskningsmetoder (Paloutzian, Richardson og Rambo 1999: 

1048). William James ([1902] 2002: 150) skriver om konversjon som personlig endring i 

«The Varieties of Religious Experience»:  

To be converted, to be regenerated, to receive grace, to experience religion, to gain an 

assurance, are so many phrases which denote the process, gradual or sudden, by which a self 

hitherto divided, and consciously wrong inferior and unhappy, becomes unified and 

consciously right superior and happy, in consequence of its firmer hold upon religious 

realities.  

Ifølge James ([1902] 2002) innebar konversjon en personlig endring. Den personlige 

endringen utspilte seg fra en ulykkelig tilstand preget av spenning til en lykkelig tilstand, der 

konvertitten følte stabilitet og balanse. Snow og Machalek (1984: 169) mener at antagelsen 

om en radikal endring fortsatt er gjeldende for synet på konversjon. Dette til tross for at det 

har vært mye diskusjon blant forskere om hvorvidt konversjon innebærer en plutselig eller en 

gradvis endring. Snow og Machalek (1984: 169) kritiserer oppfatningen av konversjon som 

personlig endring, da den ikke spesifiserer hvor mye endring som må til for å kalle det 

konversjon.  
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På 1950- og 1960-tallet ble det utviklet modeller av konversjon som baserte seg på tvang og 

hjernevasking. Modeller som bygger på hjernevasking, går ut ifra at konversjon er et produkt 

av krefter som virker på intetanende og derfor sårbare individer (Snow og Machalek 1984: 

178). Her blir konversjon forstått som en ufrivillig prosess. Denne tilnærmingen fikk mye 

kritikk, da flere studier viste at konversjon ikke er forbundet med tvang (Snow og Machalek 

1984: 179).   

Innen religionssosiologi har konversjon lenge vært et hovedtema, og interessen for temaet har 

økt med forekomsten av nye religiøse retninger i samfunnet (Richardson 1985: 163). På grunn 

av dette nådde sosiologiske konversjonsstudier sin på topp på 1970- og 80-tallet (Pollack 

2012: 2). Senere forskning ble mer kritisk til den passive tilnærmingen og beveget seg mot en 

mer aktørorientert tilnærming. Den nye tilnærmingen la mer vekt på konvertitter som aktive 

agenter, som setter forskjellige alternativer opp mot hverandre (Gooren 2012: 4).  

Det er primært to paradigmer som har vært gjeldende innen forskningen på konversjon. Det 

tradisjonelle paradigmet, som blir kalt det passive perspektivet, preget mye av den tidligere 

forskningen om konversjon. Det passive perspektivet går ut ifra at konversjon er noe som 

skjer utenfra, som individene selv ikke har kontroll over. Det aktive perspektivet kom på 

1970-tallet og var til dels en reaksjon på det passive perspektivet (Richardson 1985: 163). Det 

åpnet for at individene selv er aktive i konversjonsprosessen. Konversjon er ikke noe som kun 

hender med individet, men mennesker tar aktive valg og oppsøker ulike religiøse alternativer. 

Jeg vil presentere de to perspektivene og gjøre rede for tidligere forskning og teorier som har 

vært gjeldende innen disse. 

2.2 Det passive perspektivet  

Den tidlige konversjonsforskningen antok at passive subjekter ble konvertert av eksterne 

krefter. Det lå en antagelse i forskningen om at konversjon var noe individet ikke selv styrte 

eller hadde kontroll over. Det var en stor vektlegging av individet i forskningen (Richardson 

1985: 163–164). 

«The Pauline experience» er et eksempel på en vanlig forestilling i den vestlige verden om 

hvordan konversjon utspilte seg (Kilbourne og Richardson 1989: 1). I fortellingen om 

Apostelen Paulus blir han oppsøkt av Gud på veien til Damaskus. Konversjonen ble sett på 

som en dramatisk, plutselig og emosjonell enkelthendelse. Denne forestillingen om 
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konversjon ser på individet som permanent forandret gjennom en total brytning med fortiden. 

Konvertitten selv hadde ikke noe form for kontroll over egen konversjon, derav ble 

konvertitten regnet som en passiv aktør i denne prosessen (Richardson 1985: 165). Det 

passive perspektivet kan deles i teorier som fokuserer på en psykologisk tilnærming til 

konversjon og teorier som fokuserer på en sosialt miljø-tilnærming.  

Psykologisk determinisme 

Innen dette perspektivet forstås konversjon som noe individet blir drevet mot på grunn av en 

intern tilstand eller kraft. Leon Salzman (1953) ser på konversjon i sammenheng med 

predisponerende personlighetstrekk. Han hevder at grunner for konversjon ligger i individets 

psyke. De kan ikke forklares gjennom utenforliggende faktorer som for eksempel sosial 

påvirkning. Derimot fører psykiske spenninger til konversjon, der konversjon blir sett på som 

en løsning på problemene (Salzman 1953: 179–186).  

Teorier som omhandler religiøse behov som ikke er tilfredsstilt, psykologisk bekymring og 

konflikt, ser på individet som presset av sterke indre krefter til konversjon. Disse teoriene 

forutsetter at en psykologisk ubalanse finner sted i individene som konverterer (Kilbourne og 

Richardson 1989: 9). Denne ubalansen i individet fører til konversjon.  

Hjernevasking 

Andre teorier vi finner innen dette perspektivet, er teorier om hjernevasking og tvang, som var 

utbredt på 1970-tallet. Disse teoriene handler ofte om konversjon til kulter eller sekter. 

Konversjon finner sted ved en aggressiv manipulasjon av et naivt individ, som er i en 

påvirkelig sinnstilstand (Clark 1979: 280). Kultene/sektene orienterer seg ofte mot 

ungdommer som er i en utsatt sinnstilstand. Richard Delgado (1980: 26) argumenterer for at 

individer med flere personlighetsproblemer kan oppleve å bli ordentlig syke og oppleve 

psykotisk sammenbrudd. Indoktrineringsprosessen eller konversjonsprosessen foregår ofte 

uten at det potensielle medlemmet er klar over det selv. Kultene transformerer konvertittene 

til å ikke stille spørsmål ved det de blir fortalt. De blir også indoktrinert slik at de automatisk 

svarer positivt på ordre, uansett hva de blir spurt om å gjøre. Kultene programmerer de nye 

medlemmene til å tro at de alene representerer det gode og at alle utenforstående er onde 

(Levine 1980: 35). Dette er bare noen av sidene ved hjernevasking av nye medlemmer til 

forskjellige kulter eller sekter. Felles for teoriene om hjernevasking er at konversjon skjer 
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ufrivillig. David A. Snow og Richard Machalek (1984: 179) påpeker derimot at teorier om 

hjernevasking er inkonsistente med studier som viser at de fleste som konverterer, ikke gjør 

dette på grunn av tvang. 

«World saver»-modellen  

Konversjonsmodellen av John Lofland og Rodney Strak, også kalt for «world saver»-

modellen fra 1965, baserer seg på ulike forutsetninger for at konversjon skal finne sted. 

Denne modellen ser både på de psykologiske predisposisjonene hos konvertitten og faktorer 

fra det sosiale miljøet som kan være med på å påvirke konversjon. Det situasjonelle er derfor 

her tatt med i betraktningen, i tillegg til de psykologiske aspektene. Modellen går ut på å finne 

ut av under hvilke omstendigheter og gjennom hvilke mekanismer folk konverterer. Denne 

modellen blir ansett for å være den første sosiologiske modellen for religiøs konversjon, da 

den går utover en psykologisk oppfattelse av konversjon og fokuserer på personlige bånd og 

sosiale nettverk (Yang og Abel 2014: 142).  

Den første forutsetningen for at noen velger å konvertere, er de predisponerende 

omstendighetene, altså kjennetegn ved personene før de er i kontakt med den nye religiøse 

retningen. For at en person skal konvertere, må personen ha følt på en «spenning». De 

fortellingene konvertittene trekker på i Lofland og Starks studie viser til forskjellige ting som 

tynget konvertittene før konversjon. For det andre må de ha tro på at de vil finne en løsning på 

spenningen gjennom religion, altså en «religiøs løsningsorientering». Den tredje 

forutsetningen er at personene må være «religiøst søkende». Dette utgjør de predisponerende 

forutsetningene for konversjon (Lofland og Stark 1965: 864–868).  

Den andre forutsetningen er de situasjonelle omstendighetene, som innebærer de 

omstendighetene som får personen til å konvertere. De situasjonelle omstendighetene oppstår 

gjennom konfrontasjon og interaksjon mellom den potensielle konvertitten og den nye 

religiøse retningen. Innen de situasjonsbestemte betingelsene må fire forutsetninger være 

oppfylt for at konversjon skal inntreffe. Den første forutsetningen er at personene må oppleve 

et «vendepunkt». Vendepunktene Lofland og Strak fant i konvertittenes fortellinger, førte til 

en bevisstgjøring rundt et ønske om å handle for å løse problemene de følte på forut for 

konversjon. Videre måtte konvertittene knytte «følelsesmessige bånd» med den nye religiøse 

retningen. I tillegg til de følelsesmessige båndene måtte tilknytning til mennesker utenfor den 

religiøse retningen bli «nøytralisert» eller fjernet. Siste forutsetning for konversjon var en 
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«intensiv interaksjon» med den religiøse bevegelsen. Lofland og Starks modell innebærer at 

alle disse forutsetningene må finne sted hvis konversjon skal inntreffe (Lofland og Stark 

1965: 870–874).  

Kritikk av «World saver»-modellen 

«World saver»-modellen av Lofland og Stark ble kritisert for å være for statisk og 

individualistisk (Gooren 2012: 4). Sosiologene David A. Snow og Cynthia L. Phillips (1980) 

har kritisert modellen på flere områder. I undersøkelsen av konversjon til Nichiren Shoshu, en 

buddhistisk bevegelse i USA, fant de i likhet med Lofland og Stark at konvertittene forut for 

konversjon opplevde en eller flere religiøse problemer, som Lofland og Stark kaller for 

«spenning» i sin modell. Snow og Phillips kritiserer derimot antagelsen om en kausalitet 

mellom spenning eller tidligere problemer og konversjon. På grunn av en manglende 

kontrollgruppe er ikke denne kausaliteten representativ for en større populasjon (Snow og 

Phillips 1980: 433–434). De mener allikevel at deler av modellen får støtte i sin studie. 

De mener også at personlig spenning, ideologisk kongruens og religiøs søken er nødvendige 

predisponerende faktorer for konversjon i noen av sine funn. De kritiserer at forklaringene 

konvertittene gir på sin konversjon, blir behandlet som motiver for konversjon, dette fordi 

antagelser om egen konversjon er rekonstruksjoner av fortiden og derfor like gjerne kan være 

ting de har tenkt seg til som en forklaring i ettertid. Slik er for eksempel spenning ikke den 

faktiske følelsen konvertittene satt med før konversjon, men et bevis på retrospektive 

nytolkninger av fortiden. Vendepunkt og nøytralisering av bånd til mennesker utenfor den 

religiøse retningen blir kritisert, og fant ikke støtte i deres undersøkelse. De 

situasjonsbestemte faktorene, altså følelsesmessige bånd og intensiv interaksjon, fant de støtte 

for i studien og mener at dette er viktig for konversjon til Nichiren Shoshu. Snow og Phillips 

mener videre at konversjon ikke er realiserbart uten disse komponentene (Snow og Phillips 

1980: 443–444). 

Kox, Meeus og ´t Hart (1991) gjorde også en test av Lofland og Starks modell ved å 

undersøke 92 nederlandske ungdommer, hvorav halvparten var konvertitter, og resten 

fungerte som kontrollgruppe. De fant at modellen egner seg som betingelser for konvertering, 

men at den ikke kan brukes som en modell for konversjonsprosessen (Kox mfl. 1991: 227). 

De hevder at konvertitter har opplevd personlige problemer mye oftere enn kontrollgruppen. 

Religiøs søken og en aktivt søken er mer vanlig blant konvertitter enn ikke-konvertitter. 
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Konvertitter opplever også oftere et vendepunkt i livet. De distanserer seg også oftere fra sitt 

tidligere sosiale nettverk enn ikke-konvertitter. 

Kox mfl. mener at Lofland og Starks konversjonsmodell kan være med på å forutsi 

konversjon ganske godt, men at den ikke skal sees på som kumulativ. Ikke alle 

forutsetningene trenger å være til stede for at konversjon skal inntreffe. To av forutsetningene 

Kox mfl. trekker frem som spesielt viktige for konversjon, er varig spenning og søken. De 

fremhever også betydningen av følelsesmessige bånd med andre medlemmer av gruppen, der 

80 prosent av konvertittene etablerte disse båndene. De mener at religiøse grupper virker 

tiltrekkende da de tilbyr et nytt perspektiv på livet og gir et tilfredsstillende sosialt nettverk 

(Kox mfl. 1991: 238).  

Arthur L. Greil og David R. Rudy (1984) har også gjort en test av Lofland og Starks 

konversjonsmodell. Det er kun to elementer i modellen de kunne finne i sin undersøkelse av 

konvertitter til ti ulike religiøse retninger. De to elementene er følelsesmessige bånd og 

intensiv interaksjon med medlemmene av den religiøse retningen. Grunnen for at dette er de 

viktigste faktorene ifølge Greil og Rudy, er at gjennom følelsesmessige bånd og intensiv 

interaksjon blir man forpliktet til organisasjonen, og individet blir konvertert til 

organisasjonenes perspektiv. De mener videre at konversjon er en prosess hvor individer 

(eventuelt) ser verden fra den nye referansegruppens perspektiv. Det er meningsløst å se 

modellen til Lofland og Stark som en beskrivelse av konversjonsprosessen generelt, fordi det 

ikke kun er én konversjonsprosess, men like mange konversjonsprosesser som det finnes 

organisatoriske kontekster der konversjon finner sted (Greil og Rudy 1984: 318–319).  

John Lofland (1977) har i senere tid kritisert sin egen modell på ulike områder. Han mener 

fortsatt at følelsesmessige bånd og intensiv interaksjon med den religiøse retningen må finne 

sted om konversjon skal oppstå. Han kritiserer antagelsen om at det må inntreffe et 

«vendepunkt» i livet før konversjon. Dette kritiseres fordi et individ kan være i et eller flere 

vendepunkt hvert eneste øyeblikk i livet (Lofland 1977: 815). 

Konversjonstyper 

Det er ulike konversjonstyper innen det passive perspektivet. Det første er konversjon som 

settes i sammenheng med sosialisering. Det et individ har lært i barndommen, i form av 

indoktrinering, intensjonell eller ikke, kan være med på å forhåndsbestemme medlemskap i 

sosiale bevegelser (Toch 1965: 112–115). Tidlig indoktrinering i barndommen utgjør en del 
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av sosialiseringsprosessen (Toch 1965: 115). Det individet lærer i barndommen, blir sjelden 

nøytralisert, fordi samfunnet er bygget opp av grupper med like assosiasjoner. Kontinuitet i 

sosialisering finner sted da individer som har samme eller liknende oppfatning av forskjellige 

ting finner sammen, da de har lært disse oppfatningene i barndommen (Toch 1965: 115). 

Sosialisering i barndommen kan derfor forklare hvorfor noen konverterer til bestemte 

religiøse retninger.   

Den andre konversjonstypen er vekkelsespreget konversjon. Individene blir følelsesmessig 

vekket av den religiøse retningen, som utøver et press på den potensielle konvertitten. Presset 

fører til at nye former for oppførsel blir fremmet (Lofland og Skonovd 1981: 380–381). 

Lofland og Skonovd (1981) hevder at vekkelsespreget konversjon ikke finner sted like ofte 

som det gjorde tidligere. De mener allikevel at bølger av vekkelsespreget konversjon fortsatt 

finner sted, og at dette ofte ble sett i sammenheng med opprettelsen av nye religiøse 

bevegelser.  

Tvungen konversjon er en videre konversjonstype. Denne formen for konversjon blir kalt for 

hjernevasking. Den går ut på en tvang av individet til å omfavne et ideologisk system 

(Lofland og Sknovd 1981: 381–382).  

En annen form for konversjon innen denne tilnærmingen er deprivasjon. Følelser av 

deprivasjon, om det er økonomisk, sosial eller etisk, er noen ganger til stede forut for at noen 

blir med i en sosial bevegelse. Følelsen av deprivasjon er et resultat av individets sosiale miljø 

(Kilbourne og Richardson 1989: 8). Den mystiske konversjonen er forbundet med fortellingen 

om Apostelen Paulus’ konversjon, da denne konversjonen ikke kunne forklares eller uttrykkes 

logisk (Lofland og Skonovd 1981: 377).  

Trosendring er en videre konversjonstype. Dennis J. Parrucci (1968: 145) er av den 

oppfatning at konversjon handler om endring. Religiøs konversjon er en prosess som over en 

lengre tidsperiode resulterer i en reorientering av personlighetssystemet, som innebærer 

endring i konstellasjonen av religiøse oppfattelser og praksis (Parrucci 1968: 145).  

Affektiv konversjon ble først beskrevet av John Lofland og Rodney Stark (1965). Affektiv 

konversjon finner sted når positive følelsesmessige bånd blir bundet til medlemmene i den 

religiøse retningen (Lofland og Skonovd 1981: 380). Lofland og Stark (1965) beskriver dette 

som betydningsfullt for konversjon.  
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Den psykopatologiske konversjonstypen blir beskrevet av Salzman (1953: 179). Denne 

konversjonen er en dyp og følelsesmessig opplevelse som oppstår under et forsøk på å løse 

press eller alvorlige problemer i livet, eller for å håndtere ekstreme konflikter. Denne 

konversjonstypen oppstår som oftest hos psykotiske personer, men kan også oppstå hos 

normale personer når disse opplever store konflikter. Salzman (1953) mener denne 

konversjonstypen kan være del av en psykotisk prosess, og at den mest sannsynlig finner sted 

i autoritære religioner. Konversjon produserer her endringer, men disse endringene er kun 

løsninger på konflikter, ifølge Salzman (1953: 179).  

2.3 Det aktive perspektivet 

Et alternativt paradigme til oppfatningen om passive aktører, som preget den tidlige 

forskningen, er aktive subjekter som er søkende etter mening. De besitter en vilje og et valg 

om å konvertere til en ny religion. Det nye perspektivet ser mennesker som viljebestemte 

individer som gir mening til sine handlinger og handlingene til andre innenfor en sosial 

kontekst (Richardson 1985: 163–164). Det er ulike tilnærminger innen det aktive 

perspektivet.  

Humanistisk teori 

Humanistisk teori forklarer konversjon som intellektuell eller som en selvkonversjon, som blir 

forklart gjennom individets aktive søken etter å konvertere seg selv. Fokuset her ligger på de 

subjektive erfaringene konvertitten gjør seg i konversjonsprosessen (Kilbourne og Richardson 

1989: 8–9). Sosiologen Roger A. Straus (1979) har sett på hvordan denne søkeprosessen 

finner sted. Straus ser på konversjon som et resultat av aktivt søkende personer som 

interagerer med andre personer, som utgjør et religiøst fellesskap. Søkeprosessen finner sted 

gjennom sosiale nettverk, massemedia og andre kilder til informasjon. Bare gjennom 

søkeprosessen identifiserer aktøren seg som en søkende (Straus 1979: 162). Konversjon er 

sett på som en prestasjon utført av individet og ikke som en effekt av utenforstående faktorer, 

slik det i den tidligere forskningen ble sett på som. Straus (1979: 158) vender seg vekk fra 

paradigmet om individene som passive aktører og tar for seg individene som aktivt søkende. 

Når aktøren har konvertert, oppfører og praktiserer aktøren seg som en konvertitt, for å gjøre 

konverteringen ekte for seg selv og for andre (Straus 1979: 163). 

Interaksjonistiske teorier 



15 

 

Det aktive perspektivet er også preget av forskjellige interaksjonistiske teorier som både 

fokuserer på den frivillige naturen av konversjon og den sosiale konteksten av konversjon. 

Disse teoriene ser på de sosialt konstruerte sidene ved menneskelig adferd. Dette innebærer 

blant annet søken etter mening, identitet eller fellesskap. Teoriene ser også på ulike aspekter 

ved den sosiale konteksten: konvertittens rolle, referansegruppen til konvertittene, det 

subkulturelle miljøet, den organisatoriske konteksten, kvaliteten på den sosiale interaksjonen, 

grad av fellesskap, mulighetene og ressursene konvertitten har tilgjengelig i sitt miljø. Som 

regel tolker disse teoriene konversjonserfaringene ved å se på forholdet mellom konvertittens 

evne og det sosiale miljøets tilrettelegging eller begrensning (Kilbourne og Richardson 1989: 

8–10). Her er det konteksten som skaper variasjon i konvertittenes erfaringer (Thumma 1991: 

189).  

Sosiologene Theodore E. Long og Jeffrey Hadden (1983) mener at hjernevasking og sosial 

drift-modeller som forklarer konversjon, er motstridende, da de anvender en misvisende 

modell av sosialisering, som internalisering. De kommer så med en revidert oppfatning av 

sosialisering, som opprettelse og innlemmelse av nye medlemmer i en gruppe. Den nye 

oppfatningen av sosialisering bruker de som ressurs for å integrere begge modellene i 

konversjonsprosessen. Ved hjelp av det nye konseptet om sosialisering så de på sosialisering i 

bevegelsen the Unification Church. Det de kom frem til, var at suksessen denne bevegelsen 

har hatt, skyldes sterk sosial innlemmelse av konvertitter som har svake bånd til andre 

trossystemer. Dette fremmer både en sterk forpliktelse og en langsiktig tilknytning til 

bevegelsen (Long og Hadden 1983: 1) Slik må konversjon sees på som sosialisering, altså 

som innlemmelse i en ny gruppe. Sosialiseringsperspektivet kan både forklare 

gruppeinnlemmelse og individuelle initiativ i konversjonsprosessen. Slik blir ikke 

konversjonsprosessen sett adskilt fra den sosiale konteksten der den finner sted.  

Sosiale nettverk    

De potensielle konvertittene bruker sine tilgjengelige sosiale nettverk og kontakter innen de 

sosiale nettverkene som ressurs til konversjon. Blant individer med en religiøs orientering 

fører sosial innkapsling i nettverkene til konversjon. Medlemmer i religiøse retninger 

rekrutterer også nye medlemmer via sine eksisterende sosiale nettverk, da de henvender seg til 

venner og andre de møter i kirken (Kilbourne og Richardson 1989: 12). Slik benytter både 

den potensielle konvertitten og allerede eksisterende medlemmer av den religiøse retningen 

seg av de sosiale nettverkene.  
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Sosiologen Max Heirich (1977: 673) mener at virkningen av sosiale nettverk er slående, 

særlig for dem som allerede er religiøst søkende. En forutsetning for at kontakt via sosiale 

nettverk skal kunne endre religiøs overbevisning, er en religiøs søken hos individet. Heirich 

(1977: 673) fant i sin studie at kontakt gjennom sosiale nettverk sammen med sosial 

innkapsling garanterer konversjon. Men sosial innkapsling er ikke en nødvendig forutsetning 

for konversjon, da konversjon også inntreffer uten at dette finner sted (Heirich 1977: 673). 

It is clear that members of the movement, when recruiting, turn to previous friends and to 

persons they meet at daily Mass. It is also clear that introduction to Catholic Pentecostalism by 

a trusted person, together with positive inputs from others while exploring its claims produces 

fairly positive outcomes (Heirich 1977: 667). 

Slik kan det sosiale nettverket ha en betydning for konversjon. Dette perspektivet fokuserer på 

utvikling av mellommenneskelige bånd mellom den potensielle konvertitten og medlemmer 

av den religiøse retningen (Kilbourne og Richardson 1989: 12). Sosiologene Rodney Stark og 

William S. Bainbridge (1980: 1392) identifiserer også de sosiale nettverkenes rolle som 

betydningsfull i rekruttering av medlemmer til religiøse retninger. Både følelsesmessige bånd 

innen de sosiale nettverkene og mellommenneskelige bånd er viktig i denne sammenheng 

(Stark og Bainbridge 1980: 1394).  

Snow, Zurcher og Ekland-Olson (1980: 790–791) fant, i likhet med Stark og Bainbridge 

(1990) og Heirich (1977), at sosiale nettverk er noe av det viktigste i rekruttering av nye 

medlemmer til sosiale bevegelser. En forutsetning for å bli rekruttert til en bevegelse er 

eksisterende eller fremvoksende mellommenneskelige bånd med en eller flere av 

medlemmene. En annen forutsetning er et fravær av andre nettverk som fanger personens 

interesse (countervailing networks) (Snow mfl. 1980: 799). 

Michael I. Harrisons studie (1974: 62) antyder også at predisposisjoner og fravær av 

konkurrerende forpliktelser øker sannsynligheten for å rekruttere nye medlemmer. Samtidig 

mener han at personlige bånd har en betydelig virkning på sannsynlighet for rekruttering.  

Lofand og Stark (1965) klarlegger de følelsesmessige båndene i deres studie av de første 

amerikanerne til retningen «the Divine Precepts» på vestkysten av USA. De mener at 

følelsesmessige bånd må utvikles mellom den potensielle konvertitten og den religiøse 

retningen, hvis dette ikke allerede eksisterer, for at konversjon skal finne sted. «It is 

particularly important to note that conversions frequently moved through preexisting 



17 

 

friendship pairs or nets» (Lofland og Stark 1965: 871). Slik var konversjon også et resultat av 

allerede eksisterende følelsesmessige bånd med venner. Dette viser hvilken betydning det 

sosiale nettverket har for konversjon. 

Rolleteori 

Rolleteori ser på konversjon som læring av en ny rolle i en religiøs sammenheng. Det forgår 

en endring av sosial rolle som kan sammenliknes med endring av sosial rolle i andre grupper i 

samfunnet. Når konvertitten tar på seg den nye rollen som konvertitt, fører dette til ny 

oppførsel og måter å snakke om seg selv på til andre, som fører til en endret oppfatning av 

konvertitten (Kilbourne og Richardson 1989: 10–11).  

Snow og Machalek (1983; 1984) bruker en slags rolleteori for å undersøke konvertitter. De 

behandler konvertittene som sosiale typer og ser på typiske trekk ved personer som deltar i 

ulike interaksjonen. Bare gjennom å se på hvordan konvertittene snakker og argumenterer, 

kan denne sosiale typen skilles fra andre sosiale typer. Snow og Machalek (1983; 1984) ser 

også på endring av rolle. Det å omfavne konvertittrollen blir sett på som en retorisk indikator 

for konversjon. Konvertittrollen er annerledes enn andre roller, den er frivillig og er noe som 

er oppnådd. Rollen består av en slags representativ rolle, for den religiøse retningen 

konvertitten er innlemmet i. Konvertittene ser ikke bare seg selv i lys av den nye rollen, men 

rollen styrer deres orientering i alle interaktive situasjoner (Snow og Machalek 1983: 276–

277). Daglige aktiviteter som tidligere ble fortolket fra ulike situasjonelle spesifikke roller blir 

nå forstått ut ifra konvertittrollen (Snow og Machalek 1984: 174). 

Robert W. Balch (1980) undersøkte konvertitter til en ufo-kult ved bruk av rolleteori. Han 

hevdet at første skrittet i konversjon til en kult er å lære hvordan konvertitten skal oppføre seg 

som en konvertitt. Dette var gjennom å følge et foreskrevet sett av rolleforventninger (Balch 

1980: 142). For å utspille rollen måtte konvertittene også lære seg et spesielt vokabular som 

reflekterte kultens kosmologi (Balch 1980: 139). Når noen blir del av en religiøs kult, endrer 

de oppførselen sin ved å ta på seg en ny rolle (Balch 1980: 143).  

Konversjonstyper  

Innen dette perspektivet finner vi den konversjonstypen som blir kalt for intellektuell eller 

selvkonversjon. Dette er en individuell og privat utforskning av nye måter å leve på. Det er en 

personlig selvrealisering gjennom å lese bøker, se på tv, dra på forelesninger osv. 
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Utforskningen åpner for alternative ideologier og måter å leve på. Disse individene 

konverterer seg selv inn i den nye religiøse retningen uten å ha spesiell kontakt med andre 

medlemmer (Lofland og Skonovd 1981: 376). Denne formen for konversjon hevdes å være på 

fremmarsj på grunn av den økende privatiseringen av religion i vestlige samfunn (Luckmann 

1996: 25). Valg om religiøs tilhørighet har blitt enklere for individene i samfunnet, derav har 

valg om konversjon også blitt enklere. 

En annen konversjonstype innen det aktive perspektivet er eksperimentell konversjon. Denne 

konversjonstypen går ut på at de potensielle konvertittene prøver ut den religiøse retningen. 

Konversjonen innebærer endring av identitet, oppførsel og oppfattelse av verden og finner 

sted over en lengre tidsperiode (Lofland og Skonovd 1981: 378–379).  

2.4 Konversjonsfortellinger 

En konstruktivistisk vending i forskningen på 1970-tallet har også preget forskningen på 

religiøse konvertitter. I forskningen ble det et fokus på den sosiale konstruksjonen av 

konvertittenes narrativer. I forskningen blir det et fokus på at konversjon ikke kan ses på 

adskilt fra kommunikasjon, men som laget i narrativene selv. Konversjon blir bare til 

gjennom kommunikasjon (Pollack 2012: 4–5).  Bryan Taylor ser på narrativene som et 

uttrykk for postkonvertitt-konstruksjoner (1976: 19), der konvertittene konstruerer 

fortellingene sine i henhold til den nye rollen som konvertitt.  

Snow og Machalek (1984) har sett på hvordan fortellingene til konvertitter utpreger seg. De 

mener at konvertittenes fortellinger varierer, men ofte rundt et sentralt tema. Fortellingene er 

rekonstruert og utarbeidet over tid. Dette er fordi et hovedtema innen forskjellige religiøse 

retninger er en ide om spirituell vekst eller fordypning, som skjer over tid. Slik kan 

konvertittfortellinger bli påvirket av endringer i konvertittens religiøse liv (Snow og 

Machalek 1984: 176).  

Ved konversjon endres diskursen hos konvertitten (Snow og Machalek 1983: 265). Slik blir 

fortiden og biografien rekonstruert i samsvar med den nye diskursen og dens tilhørende 

vokabular av motiver (Snow og Machalek 1984: 170–173). Konvertittenes livshistorier blir 

ofte rekonstruert til å fremstå som liv som gikk i feil retning. Konvertitter ser seg tilbake og 

ser på den «sanne» tilstanden av livene sine før konversjon. Dette blir forståelig da de ser på 

fortiden fra nåtiden, der de har funnet en ny tilhørighet (Snow og Machalek 1983: 267–268). 
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Fordi personlige biografier og identiteter er kontinuerlig redefinert av nye erfaringer, hevder 

Snow og Machaleck (1984: 177) at fortellinger om konversjon ikke er gode kilder til grunner 

for konversjon. 

James A. Beckford (1978) undersøkte hvordan konvertitter til Jehovas vitner forteller om sin 

konversjon, og fant ut at beretninger om konversjon varierer i stil fra andre 

konvertittfortellinger. Fortellingene konvertittene kom med, var konstruert rundt et sett av 

retningslinjer som reflekterte den religiøse organisatoriske rasjonaliteten (Beckford 1978: 

249). De brukte internaliserte oppfatninger av organisasjonen som ressurser, når de 

konstruerte sine personlige erfaringer av religiøs konversjon (Beckford 1978: 251). 

Fortellingene var preget av regler for hvordan man skulle snakke om konversjon, en riktig 

måte å fortelle om personlige erfaringer på, som speilet en offisiell mal om 

konversjonserfaringen (Beckford 1978: 249–251).  

 

André Billette (1978) undersøkte konvertitter til katolisismen i Frankrike. Han fant i sin studie 

at hovedtypene av varianter av narrativ i konvertittfortellingene samsvarer med forskjeller i 

sosial klasse og kulturelle forhold. Han fant ut at fortellingene varierer bemerkelsesverdig og 

at det kan variere innen hver enkelt fortelling (Billette 1978: 39–40). Konvertittenes 

fortellinger er ikke bare et uttrykk for en hendelse, men også en overførbar form gjort 

tilgjengelig av sosial klasse eller kultur (Billette 1978: 46). 

Meredith B. McGuire (1987) mener problemet med konvertittfortellinger er vanskeligheten 

med å se den faktiske endringen som finner sted ved konversjon, dette fordi individet som 

konverterer, nytolker tidligere erfaringer ut fra det nye meningssystemet. Dermed blir det 

vanskelig å se hvor mye av fortellingen som representerer den objektive prosessen av 

konversjon og hvor mye som representerer konvertittens subjektive reinterpretasjoner av 

denne erfaringen (McGuire 1987: 65). Konvertitter konstruerer fortellingen om konversjon 

rundt et sett av plausible forklaringer og retorikk. En type retorikk som benyttes av 

konvertitter, er «rhetorics of chioce», altså en retorikk som fokuserer på individuelle valg. Her 

vektlegger konvertitten at konversjon var et resultat av et individuelt valg. Siden samfunnet vi 

lever i, vektlegger individuelle valg, er dette en fremtredende retorikk å bruke i forklaringen 

om konversjon. En annen retorisk type er «rhetorics of change». Denne typen retorikk 

vektlegger den dramatiske naturen av personlig endring i konversjonen. Konvertitten 

uttrykker tiden før konversjon som ulykkelig og sammenlikner denne tiden med hvor bra den 
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nye tilværelsen er som konvertitt. En tredje type retorikk i fortellinger om konversjon er 

«rhetorics of continuity». Fokuset i slike fortellinger er hvordan individets nye 

meningssystem er en logisk forlengelse av tidligere oppfatninger og erfaringer. Konvertitten 

vil kanskje huske tidligere erfaringer som foreløpige skritt mot den nyoppdagede sannheten 

(McGuire 1987: 65–66).   

2.5 Nyere konversjonsforskning og forskning på 

konvertitter til katolisismen i Norge 

Det er lite nyere teoriutvikling innen konversjonsforskning. Bakgrunnen for at denne 

oversikten over teori og tidligere forskning har sentrert seg rundt Lofland og Starks 

konversjonsmodell «World saver», er fordi denne modellen dominerte teoriutvikling og 

empiriske undersøkelser i nesten tre tiår (Yang og Abel 2014: 142). Lewis R. Rambo (1989) 

har i senere tid forsøkt å lage en modell for konversjon, som inkluderer kultur, samfunn, 

individet og religion (Rambo 1989: 49). Konversjonsmodellen kaller han for «Stage model», 

og innebærer kontekst, kriser, oppdrag, møte, interaksjon, forpliktelse og konsekvenser 

(Rambo 1989: 51).   

Juliette Galonnier og Diego de los Rios (2016) har blant annet analysert religiøs 

konvertittundervisning i USA og sett på hvordan de religiøse organisasjonene lærer bort sin 

tro og hvordan det blir satt opp retningslinjer for utforming av konverteringsprosessen. 

Galonnier og de los Rios mener i likhet med andre forskere at konvertering må ses på som en 

prosess, men vektlegger også konversjon som en læringsprosess (Galonnier og de los Rios 

2016: 63). Konvertittundervisningen er viktig ettersom konvertittene lærer om troen, men det 

gir også retningslinjer for hvordan konvertittene skal oppføre seg i den nye rollen som 

konvertitt.  

Ali Köse (1999) har gjort en studie av etniske briter som konverterte til islam. Studien viser at 

konvertittene ble veldig kritiske til religionen de vokste opp med i barndommen, altså 

kristendommen. De var også veldig kritiske til samfunnets utvikling generelt (Köse 1999: 

301). Flere i studien uttrykte at de ble interessert i islam fordi de følte at denne religiøse 

retningen hadde sterkere og klarere verdier. Deres avvisning av kristendommen var ikke rettet 

mot de religiøse oppfatningene, men mot visse praksiser som moralsk toleranse, som var blitt 

legitimt av kirken. Köse (1999: 303) mener at sekularisering av samfunnet førte disse 
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konvertittene mot islam som en alternativ måte å leve livet på. Konvertittene kritiserte at 

kristne kirker lagde for mange kompromisser i forhold til det moderne liv. Kritikken 

konvertittene kommer, med handler om konflikten mellom doktrinene i kirken og kirkens 

praksis, som ikke lenger ble tolerert av konvertittene. Flere av konvertittene kommer også inn 

på at sekulariseringen av samfunnet fører til mangel på stabilitet. Det er et fokus på at 

kristendommen endrer regler for å samsvare med endringer i samfunnet og derfor mister sin 

stabiliserende effekt (Köse 1999: 303–305).  

Det har blitt skrevet en hovedfagsoppgave om konversjon til katolisismen i Norge av Adriana 

W. Brevik (1997) i religionshistorie. Hun har sett på hvem konvertittene er, og hva slags 

motiv disse har for å konvertere fra den lutherske til den katolske kirke. Her ser hun på 

bakgrunn før konversjon, det første møte med Den katolske kirke, motiver eller beveggrunner 

for overgangen og konsekvenser eller erfaringer etter konversjonen.  

Hun fant i sin studie at motivene som ligger bak, er vanskelige å identifisere. Hvilken religiøs 

bakgrunn konvertittene hadde, var ikke betydningsfullt for konversjon. Den religiøse søken 

og et behov for tilhørighet og stabilitet ble identifisert som avgjørende for konversjon. 

Lesning av litteratur var viktig for mange av informantene. Hun går også inn på viktigheten 

av læringsprosessen konvertittene er inne i for få mer kunnskap om Den katolske kirke. Hun 

fant videre at prosessen som førte til selve konversjonen, var preget av usikkerhet. Motivasjon 

blant informantene for konversjon viste både rasjonell og emosjonell motivasjon for overgang 

til Den katolske kirke. Den katolske kirkes liturgi ble vist til som en betydningsfull 

motivasjonsfaktor av de fleste (Brevik 1997: 99–100).  

Helene Elisabeth Vilmann Halvorsen (1998) skrev en hovedfagsoppgave i sosiologi der hun 

så på hvordan konvertittene har vært passive medlemmer av Den norske kirke og veien mot 

Den katolske kirke og hvordan livet deres har vært etter konversjonen. I studien ville hun 

svare på spørsmålet om hvordan konvertittene beskriver selve konversjonsprosessen og 

hvordan skiftet av religiøs tilhørighet foregår (Halvorsen 1998: 2). Hun har fokusert på 

forandringene som skjer med individet ved konversjon (Halvorsen 1998: 3).  

Halvorsen fant i sin studie at informantene opplevde en intellektuell eller følelsesmessig 

dragning mot Den katolske kirke. De følte også på et savn i sine religiøse liv. De fleste 

informantene var religiøst søkende, men følte seg ikke hjemme i Den norske kirke. Det ble 

lagt vekt på fromhetsliv, tradisjon og liturgi i Den katolske kirke av informantene. 
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Konvertittene ble i hovedsak kjent med Den katolske kirke gjennom sitt sosiale nettverk. 

Utenlandsopphold og litteratur var også viktige faktorer for konvertittenes møte med Den 

katolske kirke. Halvorsen fant videre i sin studie at kunnskap om kirken var en forutsetning 

for selve ønsket om konversjon (Halvorsen 1998: 119–123). 

2.6 Oppsummering og bruk av teori 

I dette kapittelet har jeg foretatt en gjennomgang av noe av den tidligere forskningen og teori 

om konversjon. Forskningen begynte med en passiv tilnærming til konversjon, der 

konvertittene ble ansett for å være passive aktører i prosessen av konversjon. Konversjon var 

kun redusert til individuelle forhold, da forskningen var preget av teologiske og psykologiske 

tilnærminger. En psykologisk tilnærming går ut ifra at individer blir presset av indre krefter til 

konversjon. Her ble konversjon forbundet med psykisk spenning. Andre teorier som 

omhandler en passiv konversjon er teorier om hjernevasking, som var utbredt på 1970-tallet. 

Studien vil ikke ha et fokus på disse teoriene, da jeg orienterer meg mot teorier som ser på 

individene som aktive aktører. Det aktive perspektivet går ut ifra at potensielle konvertitter 

selv er aktive i konversjonsprosessen. De har en vilje til og et valg om å konvertere. 

Konversjon blir også sett i sammenheng med personlig selvrealisering. Humanistisk teori går 

ut på at individene er religiøst søkende. Konversjonstypen innen dette perspektivet er 

intellektuell- eller selvkonversjon. Konvertitten konverterer seg selv inn i den religiøse 

retningen. Det er dette aktive perspektivet jeg primært går ut ifra i studien.  

Interaksjonistiske teorier ser både på den frivillige naturen av konversjon og den sosiale 

konteksten av konversjon. Her blir det både lagt vekt på betydningen av sosiale nettverk og 

konversjon som sosialisering. «World saver»-modellen av Lofland og Stark flyttet fokuset fra 

kun psykologiske tilnærminger til også å omhandle personlige bånd og sosiale nettverk. 

Modellen så ikke kun på psykologiske endringer i konvertitten, men også på konvertittens 

sosiale forhold (Yang og Abel 2014: 142). De sosiale nettverkene de potensielle konvertittene 

er innlemmet i, viser seg å være betydningsfulle i mye av forskningen (Lofland og Stark 

1965; Heirich 1977; Stark og Bainbridge 1980; Snow, Zurcher og Ekland-Olson 1980). Her 

blir mellommenneskelige og følelsesmessige bånd med medlemmer av den religiøse retningen 

omtalt som viktige komponenter som kan føre til konversjon. Flere studier har funnet at 

følelsesmessige bånd og intensiv interaksjon er viktige forutsetninger for konversjon (Lofland 
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og Stark 1965; Lofland 1977; Snow og Phillips 1980; Greil og Rudy 1984; Kox mfl. 1991). 

Jeg vil se på de sosiale nettverkenes betydning i konvertittenes fortellinger i mitt utvalg. 

Rolleteori går ut på at konvertitten tilegner seg en ny religiøs rolle. Innen dette perspektivet på 

konversjon finner vi den eksperimentelle konversjonen, som går ut på at den potensielle 

konvertitten over en lengre periode «prøver ut» den religiøse retningen, før en eventuell 

konversjon. Det vil ikke være spesielt fokus på endring av rolle i denne undersøkelsen, men 

heller et fokus på hvordan informantene snakker om tiden før de ble konvertitter, og tiden 

etter de ble konvertitter. Da jeg går ut ifra konvertittenes fortellinger om konversjon i denne 

studien, vil jeg se dette i lys av tidligere forskning og teori som omhandler 

konversjonsfortellinger.  

Som nevnt vil jeg primært gå ut ifra et aktivt perspektiv i min studie. Siden konversjon er et 

komplekst fenomen, er ikke en enkelttilnærming tilstrekkelig (Yang og Abel 2014: 150). Av 

den grunn velger jeg å ikke begrense meg til en teori eller tilnærming innen det aktive 

perspektivet, men se om jeg kan finne støtte til deler av de tidligere tilnærmingene i mitt 

utvalg.  

Det vil også i denne studien være av interesse å se på de tidligere studiene som omhandler 

konversjon til katolisismen i Norge for å se om det kommer frem andre temaer enn det som 

var tilfellet i de tidligere undersøkelsene.   
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3 Problemstillinger og metode 

I dette kapittelet vil jeg først presisere problemstillingene i studien. Deretter vil jeg angi den 

metodiske tilnærmingen i prosjektet. Her vil det bli gjort rede for intervjuguiden, 

rekrutteringsprosessen og tilgang til feltet, gjennomføring av datainnsamlingen, den 

analytiske tilnærmingen i studien, forskerståsted og etiske overveielser.  

3.1 Problemstillinger 

I denne studien vil jeg undersøke hvordan konvertitter forteller om konversjon til katolisismen 

i Norge. Jeg vil også forsøke å belyse hvordan konvertittene opplever det å være del av Den 

katolske kirke. For å finne ut av dette vil jeg analysere fortellinger som omhandler 

konversjon. Problemstillingene jeg vil belyse i studien, er:  

Hva og hvordan forteller konvertitter om konversjon til katolisismen, og hvordan opplever de 

å være del av Den katolske kirke?  

Da flere forskere (Rambo 1993; Rambo og Farhadian 1999) omhandler konversjon som en 

prosess og ikke en enkelt hendelse, har jeg valgt å se på tiden før og etter konversjon for å 

kunne undersøke denne prosessen nærmere.  

Flere forskere (Lofland og Stark 1965; Harrison 1974; Heirich 1977; Straus 1979; Snow og 

Phillips 1980; Stark og Bainbridge 1980; Snow mfl. 1980; Kox mfl. 1991) hevder at en 

religiøs søken, sosiale nettverk potensielle konvertitter er en del av, intensiv interaksjon og 

følelsesmessige bånd med medlemmer av den religiøse retningen er forutsetninger for 

konversjon. På bakgrunn av tidligere undersøkelser vil jeg se nærmere på følgende 

forskningsspørsmål:  

Hva vektlegger informantene i fortellingene om tiden før konversjon? 

Flere forskere (Snow og Machalek 1983; Snow og Machalek 1984) mener at 

konversjonsfortellinger er rekonstruksjoner av fortiden, som speiler nåtiden og den tilhørende 

diskursen. Det er også hevdet at konvertitter benytter seg av ulike former for retorikk for å 

beskrive konversjon, som kontinuitet, endring og valg (McGuire 1987). På grunnlag av de 

tidligere undersøkelsene om konversjonsfortellinger vil jeg stille følgende 

forskningsspørsmål:  
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Hva vektlegger informantene i fortellingene om konversjonen, og hvordan snakker de om 

konversjon? 

Undersøkelser som har omhandlet konversjon til Den katolske kirke i Norge (Breivik 1997; 

Halvorsen 1998) hevder at fortellinger om Den norske kirke blir brukt for å fremheve Den 

katolske kirkes gunstige sider. På grunnlag av de tidligere undersøkelsene vil videre 

forskningsspørsmål være:  

Hva fremheves i fortellingene om Den katolske kirke og i fortellingene om andre 

trossamfunn? 

Ettersom Halvorsen (1998) og Brevik (1997) ikke har undersøkt hva konvertitter syntes er 

utfordrende ved Den katolske kirke, blir dermed mitt siste forskningsspørsmål: 

Hva forteller informantene om det å være del av ved Den katolske kirke, og forteller de om 

noe som utfordrende? 

Hvert av forskningsspørsmålene vil bli belyst og diskutert i fire analysekapitler.  

3.2 Metodisk tilnærming 

Denne studien er basert på 14 intervju av kvinner og menn mellom begynnelsen av 30-årene 

og slutten av 70-årene, som har konvertert til Den katolske kirke i Norge. Datamaterialet i 

denne studien består av kvalitative intervjuer. Da jeg i denne studien vil undersøke hvordan 

konvertitter forteller om konversjon, er en kvalitativ tilnærming nødvendig. I og med at 

konversjon blir sett på som en prosess (Rambo 1989: 48), var det nødvendig å benytte 

kvalitative intervjuer med et fokus på livshistoriene til informantene.  

Målet med bruk av kvalitative intervjuer er å samle forståelser av folks erfaringer (Silverman 

2001: 13). Formålet med det kvalitative forskningsintervjuet er å forstå verden sett fra 

intervjupersonens side. Intervjuobjektet skaper mening og forståelse om et bestemt emne i det 

kvalitative forskningsintervjuet (Kvale og Brinkmann 2015: 20). Problemstillingen i denne 

studien går ut på å finne ut hva og hvordan konvertitter forteller om konversjon, altså hvilke 

erfaringer konvertittene vektlegger i sine fortellinger. Jeg bruker en abduktiv tilnærming i mitt 

prosjekt. I den abduktive metoden blir det sett på måter aktørene gir mening til den sosial 

verden, forståelse av handlinger og hverdagslivet. Forskeren bruker aktørenes refleksjoner og 

oppfatninger for å skape vitenskapelige versjoner av den sosiale verden. Disse bygger på de 
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sosiale aktørenes språk, interpretasjon, mening og motiver. Dette benyttes for å lage 

kategorier og konsepter som kan være med på å belyse problemstillingene. Det søkes altså en 

forståelse av verden fra aktørenes perspektiv (Balikie 2010: 89-92). Det er konvertittene som 

gir mening til sin sosiale verden og sin konversjon. Konvertittenes refleksjoner og 

oppfatninger av den sosiale verden er grunnlaget for å kunne svare på problemstillingene 

mine. 

3.3 Narrativ analyse 

Når personer forteller sine livsfortellinger, skaper de en historie (Plummer 2001: 195). 

Livsfortellinger eller livshistorier kan innbefatte et helt livsløp eller deler av livsløpet. De kan 

omhandle alle aspekter ved livet eller deler av livet. Autobiografier eller livsfortellinger kan 

være fullstendige eller tematiske (Furseth 1999: 175–176). Autobiografier og biografier er 

narrative uttrykk for livserfaringer (Denzin 1989: 17). Historier er narrativer med et plot og en 

handling, som eksisterer uavhengig av livet til den som forteller. Hvert narrativ inneholder 

grunner eller et sett av begrunnelser for fortellingen (Denzin 1989: 41). Slik er liv og 

individenes erfaringer representert i historier eller fortellinger. Narrativer kommer i bestemte 

sjangere og er forbundet med historiske og sosiale omstendigheter (Gullestand 1996: 8). 

Narrativ er til stede i myter, legender, noveller, historie, tragedier, drama og samtaler. 

Narrativ er til stede i hvert samfunn, alle klasser og menneskelige grupper. Slik er narrativ 

internasjonalt og transhistorisk (Barthes i Franzosi 1998: 517). 

Narrativ om livet er ikke selve livet (Plummer 2001: 186). Livsfortellinger er selektive, og 

minner eller hukommelse er en del av denne seleksjonen (Plummer 2001: 234). Siden 

livsfortellinger er basert på minnene våre, er de ikke faktiske reproduksjoner av fortiden. Det 

er gjennom det selektive minnet at kontinuitet i fortellingen blir produsert (Furseth 1999: 

160). I narrativ analyse er det ikke viktig at informantene forteller sannheten (Sandberg 2010: 

447). Narrativene vi trekker på, varierer. Selv om de varierer, gjør det ikke at de er mindre 

interessante eller verdifulle som kilde til data. Ved å lete etter svar på hvilke narrativer som er 

tilgjengelige for folk, hvorfor folk vektlegger bestemte historier og hvordan de gjør dette, kan 

vi både kaste lys over dem og den sosiale konteksten de befinner seg i (Sandberg 2010: 462–

462). 
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Fortellinger om livene våre er konstruerte og funnet opp. Vi kan altså ikke få fatt på den ekte 

sannheten om et liv gjennom en livsfortelling. Når vi erkjenner at fortellinger om livet er 

konstruerte, må vi søke måter å evaluere hva det er som blir konstruert. Slik vil heller ingen 

livsfortellinger eller historier være objektive, men det svekker ikke fortellingene i seg selv 

(Plummer 2001: 238). Narrativer har historier, handlinger, karakterer, temaer og sjangre. Det 

er minnene vi har, som organiserer sekvenser, hendelser og tid (Plummer 2001: 241). Et 

individs historie eller fortelling har evnen til å binde sammen fortiden, nåtiden og fremtiden 

(Plummer 2001: 243). 

Den narrative analysen fokuserer på den språklige form eller mening i historiene som blir 

fortalt (Kvale og Brinkmann 2015: 251). Målet med analyse av mindre tekster eller 

dokumenter i kvalitativ metode er å forstå deltagernes kategorier og se hvordan disse er 

benyttet i konkrete aktiviteter, som i fortelling av historier (Silverman 2001: 12). Kvale og 

Brinkmann (2015: 215) sier at den narrative analysen kan være rekonstruksjoner av de mange 

historiene som blir fortalt av forskjellige intervjupersoner. Dette i form av «typiske» 

fortellinger som blir fortalt.  

Gjennom analyse av fortellinger kan vi finne ut hvordan mennesker gir mening til fortiden. Vi 

kan finne ut hvordan mennesker kobler individuelle erfaringer og den sosiale konteksten 

sammen. Vi kan se på hvordan fortiden blir en del av nåtiden, og hvordan mennesker bruker 

dette til å tolke sine liv og verden rundt dem (Plummer 2001: 234).  

Mye av narrativ analyse har fokuset på tekster. Disse tekstene starter oftest som muntlige 

fortellinger, som senere blir transkribert til en tekstform (Holstein og Gubrium 2009: 1). En 

typisk analytisk strategi er å sammenlikne likheter og forskjeller i fortellingene, samt å 

spesifisere dette i form av forskjellige vokabular eller temaer. Tekstmaterialet er tatt fra 

individenes fortellinger, som enten blir direkte spurt rundt spesielle temaer eller blir 

oppfordret til å fortelle deres historie (Holstein og Gubrium 2009: 1). Å fortelle en fortelling 

er å rekonstruere verden, denne rekonstruksjonen finner sted i samtalen mellom informant og 

intervjuer. Å samle livsfortellinger er derfor å samle data om personers rekonstruksjoner av 

nåtiden og nytolkninger av fortiden (Furseth 1999: 185). 

Religiøs konversjon kommer ofte til oss i form av en fortelling (Hindmarsh 2014: 344). Det er 

en naturlig progresjon for religiøs konversjon å føre til konversjonsfortellinger (Hindmarsh 

2014: 345). Da religiøs konversjon blir tilgjengelig for oss gjennom konversjonsfortellinger er 
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det hensiktsmessig å gjøre en narrativ analyse av disse fortellingene. Jeg vil i studien ikke 

gjøre en narrativ analyse som fokuserer på den kronologisk fortalte historien, med tanke på 

hvordan dens elementer er ordnet i hver og enkelt fortelling. Jeg vil strukturere analysen ut 

ifra spørsmålene jeg stilte i intervjuene, som skaper en viss kronologi ved at jeg har tatt 

utgangspunkt i tiden før og etter konversjon. Hovedfokuset vil være på typiske fortellinger 

rundt bestemte temaer. Derfor vil ikke analysen fokusere på oppbygningen av hver enkelt 

fortelling, men heller ha fokus på utdrag av flere av informantenes fortellinger. 

For å analysere informantenes fortellinger lagde jeg koder over hvilke temaer som gikk igjen 

for å gi meg selv et overblikk over dataene intervjuene hadde gitt meg. Kodene bestod av 

beskrivelser av både innholdet i fortellingene og det overordnede temaet. Videre i analysen 

lagde jeg kategorier og konsepter ut ifra kodene og under hver kategori plasserte jeg 

fortellinger som kunne passe inn under disse. Videre gjorde jeg en dypere analyse av hver og 

én fortelling jeg hadde tatt ut av datamaterialet, der jeg så på hvordan informantene fortalte 

om bestemte tema og hvordan de definerte det de fortalte meg. Dette resulterte da i fire 

analysekapitler hvor jeg viser til informantenes fortellinger om bestemte temaer rundt tiden 

før konversjon, selve konversjonen og tiden etter konversjon.  

3.4 Intervjuguiden 

Som nevnt vektlegges konversjon som en prosess og ikke som en enkelt hendelse (Rambo 

1989: 48). For å fange denne prosessen valgte jeg å stille spørsmål som omhandlet 

forskjellige perioder i livet. Intervjuguiden (vedlagt i appendiks) er inndelt i tre perioder – (1) 

tiden før konversjonen, (2) veien inn i Den katolske kirke og (3) tiden etter konversjonen. Ved 

(1) tiden før konversjon ble det spurt om religiøsitet i oppveksten og erfaringer med andre 

trossamfunn. For å undersøke (2) veien inn i Den katolske kirke ble spørsmål stilt om hvordan 

informanten kom i kontakt med Den katolske kirke og tiden under troskurset. Ved fortelling 

om (3) tiden etter konversjonen ble det stilt spørsmål om hvilken rolle religion spiller i livet 

etter konversjonen, og her ble det også stilt spørsmål om hvordan informantene synes er å 

være del av Den katolske kirke. Et videre spørsmål var om informantene synes noe var 

utfordrende. Dette spørsmålet ble prinsipielt stilt under 2) veien inn i Den katolske kirke, men 

også under 3) tiden etter konversjon. 
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Intervjuguiden var semistrukturert. Det semistrukturerte intervjuet blir brukt når temaer skal 

forståes ut ifra intervjupersonenes egne perspektiver (Kvale og Brinkmann 2015: 46). Slik har 

intervjuguiden forslag til spørsmål for å dekke bestemte temaer, men informantene har 

samtidig mulighet til å snakke om de temaene som de mener er viktige. For å undersøke 

hvordan intervjuguiden jeg hadde laget fungerte, gjorde jeg et prøveintervju med en konvertitt 

til Den katolske kirke, før jeg startet selve datainnsamlingen.   

3.5 Informantutvalget 

Da jeg ville undersøke hvordan konvertitter til katolisismen forteller om konversjon og 

hvordan de opplever å være del av Den katolske kirke, var et kriteriet for informantutvalget at 

informantene skulle være konvertitter til Den katolske kirke i Norge. Utover dette måtte 

informantene være fylt 18 år, slik at de selv kunne samtykke til deltagelse i studien.  

Informantutvalget bestå av totalt 14 informanter, 7 menn og 7 kvinner. Aldersspennet i 

utvalget er fra begynnelsen av 30-årene til slutten av 70-årene. Det er stor variasjon i 

tidspunkt for konversjon. Noen konvertere for om lag ett år siden, og andre konverterte for 

mer enn 50 år siden. Det er lite demografisk spredning på informantene, da flesteparten av 

intervjuene fant sted på Østlandet, med unntak av noen intervjuer som ble gjennomført over 

telefon. Disse informantene var fra andre deler av Norge.  

3.6 Rekruttering av informanter og tilgang til feltet 

For å rekruttere informanter til studien tok jeg først kontakt med forskjellige katolske 

menigheter via e-post. Jeg informerte om prosjektet mitt og forhørte meg om hvordan jeg på 

best måte kunne opprette kontakt med konvertittene i menighetene. Her spurte jeg også om 

jeg kunne henge ut informasjonsskriv om prosjektet i menighetene.  

Som regel var jeg i e-postkorrespondanse med prestene i menighetene. En prest kontaktet 

konvertittene i menigheten sin direkte og spurte om noen var interessert om å høre mer om 

prosjektet. Jeg fikk kontaktinformasjon til konvertittene som ville vite mer om hva deltagelse 

i prosjektet innebar. Deretter sendte jeg e-post til konvertittene og informerte ytterligere om 

studien, samt spurte om de ville være med på et intervju. Det var ulik respons hos 

konvertittene. De fleste var positive til prosjektet og sa seg villig til å bli intervjuet.  
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En av prestene jeg var i kontakt med, foreslo at jeg skulle komme på messe og kirkekaffe 

deretter, slik at han kunne introdusere meg for konvertittene i kirken. Jeg ble introdusert til 

noen av konvertittene og ga ut et informasjonsskriv om prosjektet til de interesserte. Dette 

førte til rekruttering av noen informanter.  

I tillegg til kontakten med prestene hang jeg ut informasjonsskriv i menighetene der jeg hadde 

fått lov til dette. Andre måter jeg forsøkte å rekruttere informanter på, var gjennom forum på 

internett. Det ble lagt ut en forespørsel om noen er, eller kjenner noen som kunne være, 

interessert i å være med på intervju til studien. Denne metoden fungerte forholdsvis godt, da 

dette førte til rekruttering av noen videre informanter.  

Ellers har det vært en viss «snøball»-rekruttering av informanter til prosjektet. 

Snøballrekrutering går ut på å rekruttere noen subjekter som representerer nødvendige 

karakteristikker, og gjennom deres anbefalinger finne andre subjekter med liknende 

karakteristikk (Gabo 2007: 419). Informantene jeg har vært i kontakt med, har vært 

behjelpelige med å kontakte andre aktuelle informanter. Prestene jeg har vært i kontakt med, 

har helt klart vært viktige i rekrutteringen. De var veldig behjelpelige i opprettelsen av 

kontakt med informantene, og har fungert som portvoktere i rekruttering av informanter. 

3.7 Gjennomføring av datainnsamlingen 

Før jeg startet datainnsamlingen ble studien meldt inn til Norsk senter for forskningsdata 

(NSD) og tilrådning til gjennomføring ble gitt i september 2016. Intervjuene ble i hovedsak 

holdt hjemme hos informantene. Dette ble gjort da det skulle være mest mulig beleilig og 

bekvemt for dem. I noen av tilfellene var det informantene som selv foreslo dette, og i andre 

tilfeller foreslo jeg det selv. I tillegg hadde dette en praktisk komponent, da 

intervjusituasjonen ikke ble forstyrret av andre, slik den i større grad kunne bli gjort på et 

offentlig sted. Med tanke på lydopptak var dette ideelt, da det ikke var noe bakgrunnsstøy. 

Alle informantene var veldig imøtekommende, og jeg følte meg velkommen hjemme hos 

dem.  

Noen av intervjuene ble også holdt over telefon. Dette var i noen tilfeller grunnet avstanden 

eller gjort av tidsmessige årsaker. Her ble intervjuene også tatt opp med lydopptaker. Selv om 

det ikke var et ansikt til ansikt-intervju fungerte disse intervjuene også godt. Noen av 

intervjuene ble holdt på Blindern. Dette ble foreslått av informantene.  
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Forskjellen mellom de personlige møtene med informantene og intervjuene over telefon var at 

de personlige intervjuene hadde en tendens til å strekke seg lenger ut i tid. Det var også mer 

fokus på hvem jeg var i de personlige intervjuene. Jeg hadde i større grad en følelse av at jeg 

måtte fortelle hvem jeg var i disse situasjonene. Dette varierte også veldig fra intervju til 

intervju.  

Før jeg begynte intervjuene, informerte jeg om prosjektet mitt. Jeg fortalte om at deltagelsen 

var frivillig og at de til enhver tid kunne trekke seg, om det var ønske om det. I tillegg til dette 

informerte jeg også om at intervjuet ville bli anonymisert. Dette ble det også informert om i 

informasjonsskrivet informantene fikk. Informert samtykke sikrer at forskningsdeltagerne er 

informert om undersøkelsens overordnede tema, samt at det sikrer at deltagelsen er frivillig 

(Kvale og Brinkmann 2015: 104). Intervjuene ble utført i tidsperioden oktober–november 

2016.   

3.8 Intervjuene 

Generelt for alle intervjuene var at alle personene jeg snakket med, var veldig 

imøtekommende. Alle informantene var villige til å fortelle om egen konversjon.  

Det var store forskjeller på hvor mye informantene valgte å dele. Intervjuene ble derfor av 

forskjellig lengde. Det korteste var på 22 minutter, og det lengste var på 1 time og 53 

minutter. Intervjuene ble tatt opp med en diktafon. Bruk av lydopptak sikrer visshet om å få 

med det som blir sagt og kan sørge for en god kommunikasjon (Tjora 2012: 137). Intervjuene 

ble senere transkribert i sin helhet. Det ble informert om oppbevaring og sletting av 

lydopptakene og transkripsjonen i informasjonsskrivet. 

Det var viktig at informantene fikk snakke om de tingene de mente var viktige for å beskrive 

sin konversjon. I de første intervjuene holdt jeg meg veldig til intervjuguiden. Etter hvert 

kunne jeg stille spørsmålene mer fritt.  

3.9 Forskerståsted og etiske overveielser 

I et forskningsintervju er det et asymmetrisk maktforhold mellom forskeren og den som blir 

intervjuet. Dette gir seg uttrykk i at forskeren er den som setter i gang intervjuet, definerer 

intervjusituasjonen, bestemmer hvilket tema som skal snakkes om og er den som stiller 
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spørsmål. Det er også intervjueren som fortolker det informanten sier, og som derfor har et 

monopol på fortolkningene av datamaterialet (Kvale og Brinkmann 2015: 51–52). Av den 

grunn er det viktig for forskeren å være klar over disse tingene under intervjuet, men også når 

datamaterialet skal behandles ved analysen. Derfor var det viktig for meg at informantene 

også selv kunne komme inn på temaer de mente var viktige. 

Temaet for intervjuene var i noen grad sensitivt, da det var en personlig fortelling om religiøst 

engasjement og trosliv. Av den grunn var det viktig for meg at informantene skulle forbli 

anonyme i studien. Anonymisering er svært viktig når følsomme temaer tas opp (Tjora 2012: 

199). Dette førte til at jeg måtte fjerne noen fortellinger av personlig karakter og fortellinger 

som inneholdt religiøst engasjement og stilling, slik at en gjenkjennelse ikke er mulig. Jeg har 

også valgt å ikke gi en beskrivelse av hver enkelt informant, da jeg vil overholde 

informantenes anonymitet. I analysen vil det kun komme frem kjønn og i hvilket aldersspenn 

informantene befinner seg i. I noen tilfeller vil jeg hverken nevne kjønn eller alder, på grunn 

av overholdelse av anonymitet.  

Da dette kun er et begrenset utvalg, er ikke formålet med studien å undersøke hvordan 

konvertitter generelt forteller om konversjon og det å være del av Den katolske kirke, men 

hva utvalget mitt sier om dette. 
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4 Tiden før konversjon 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg hva informantene oppgir om tiden før konversjon. Her vil 

jeg gå inn på hva informantene sier om betydningen av religion i oppveksten og hvordan den 

religiøse søken kommer til uttrykk i fortellingene. Videre blir det gjort rede for deres møte 

med Den katolske kirke og hvilken betydning de tilskriver sine sosiale nettverk i forbindelse 

med dette. Til slutt ser jeg på opplevelser av å delta på troskurs.  

4.1 Oppvekst, tro og søken 

For å undersøke religiøsitet i tiden før konversjon vil jeg finne ut av om religion har hatt 

betydning i oppveksten. Det bli gjort rede for ulike måter konvertittene omtaler religiøs 

oppvekst og hvordan dette blir definert. Deretter blir det gjort rede for hvordan konvertittene 

uttrykker tro og søken mot det katolske.  

I intervjuene ble det spurt om informantene hadde hatt en religiøs oppvekst. Hva de forstår 

med religiøs oppvekst vil være forskjellig, og de fortalte om ulike forhold til religion. Noen 

konvertitter oppgir at de ikke har hatt en religiøs oppvekst. En mann i 40-årene forteller:  

Nei, jeg hadde veldig antireligiøs oppvekst, faren min er veldig stolt medlem av 

Hedningsamfunnet, og både moren og faren min er var medlem av Human-Etisk Forbund. Og 

jeg var den første i (sted) som (…) ikke hadde kristendomsundervisning, da det startet på 70-

tallet en gang. Det var jo jeg veldig farget av. Så jeg var jo veldig antireligiøs i min ungdom. 

Og på videregående, jeg jobbet som en gris for at alle skulle melde seg ut av statskirken og 

spilte satanmetall og var veldig anti. Men da merket jeg jo hele tiden at det lå noe bak der og 

murret, for jeg måtte jo vite hva jeg skulle hate, så jeg leste jo Bibelen og sånn, og så syns jeg 

egentlig at det var litt fint. Men jeg kunne jo ikke si det.  

Han definerer oppveksten som antireligiøs ut ifra at foreldrene var medlem av Human-Etisk 

Forbund, at han ikke hadde kristendomsundervisning. Han kommer inn på hvordan dette 

farget ungdomstiden og hvordan han skapte sin identitet ut i fra dette. Uttalelsen «veldig 

antireligiøs oppvekst» anvendes for å forklare et negativt forhold til religion, og da særlig til 

Den norske kirke. Etter en negativ fremstilling av religion i oppveksten lager han et 

vendepunkt: «Men da merket jeg jo hele tiden at det lå noe bak der og murret» kan vise til 

eller peke mot hans fremtidige forhold til religion og tro. Han «merket» at det var «noe» annet 

der «hele tiden» som ikke samsvarte med den negative holdningen han hadde til religion. Det 

viser til en dobbelthet. På en side viser han til sin identitet i ungdomstiden som «antireligiøs». 
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På en annen side blir det tydelig gjennom utsagnet «for jeg måtte jo vite hva jeg skulle hate, 

så jeg leste jo Bibelen og sånn, og så synes jeg egentlig at det var litt fint», at selv med en i 

utgangspunktet veldig negativ holdning til det religiøse, kommer det til en ny erkjennelse om 

det religiøse som noe «fint». I prosessen med å finne ut av hva han skulle «hate», som viser til 

religion, fant han ut at det han egentlig skulle hate, ikke var så ille. Den siste setningen i 

sitatet «Men jeg kunne jo ikke si det» viser til et fravær av å kunne uttrykke det positive 

forholdet til religion overfor andre i den konteksten han befant seg i. Dette kan også ha 

sammenheng med det forholdet foreldrene har til religion. Han forteller om dette videre:  

Men akkurat når jeg innså at jeg var kristen, det vet jeg ikke. Men jeg har holdt det hemmelig 

for foreldrene mine i fryktelig mange år. Det er bare noen få år siden de fikk vite at jeg, jeg sa 

ikke til dem at jeg var katolikk, men til og med da jeg sa at jeg hadde konvertert til 

katolisismen holdt de på å… det var vanskelig for dem.   

Det at han holdt dette hemmelig for foreldrene sine kan vise til at det var vanskelig for ham 

selv å skulle uttrykke dette (det positive forholdet til religion) overfor foreldrene. Dette kan 

tyde på at han forsøkte å skåne foreldrene sine for sin kristne identitet. Det han beskriver som 

«antireligiøs», defineres derfor i tillegg gjennom det forholdet foreldrene har til religion. Han 

forsøker å skape en type kontinuitet i fortellingen sin, der han refererer til bruddstykker av 

oppveksten som samsvarer med hans nåværende forhold til religion, altså en kristen identitet.  

Andre konvertitter ytrer at de ikke hadde en spesiell religiøs oppvekst, men at foreldrene 

hadde et forhold til Den norske kirke. En mann i 30-årene forteller:  

Nei, jeg vil ikke si at jeg hadde en religiøs oppvekst. Jeg tror foreldrene mine, foreldrene mine 

er normalt statskirkelig. (…) Jeg lærte nattbønn, men altså, religion var aldri et tema hjemme 

hos oss. 

Beskrivelsen av foreldrene som «normalt statskirkelige» utdypes med «nattbønn», der han 

generaliserer om hva som var «normalen» i de rammene han vokste opp i. I hans kontekst ble 

ikke det å be nattbønn et tegn på å være religiøs. For ham var det å ha religion som «et tema», 

kanskje i form av samtaletema, en indikator på å være religiøs. Han hevder å ikke ha hatt en 

religiøs oppvekst med referanse til at religion aldri var et tema hjemme.  

Flere av konvertittene snakker om et forhold til religion i oppveksten. En kvinne i 30-årene 

forteller om det hun oppgir som en «vanlig» religiøs oppvekst: «Ja, sånn ganske vanlig, vil 

jeg påstå, døpt og konfirmert i Den norske kirke og var ikke i kirken noe særlig oftere enn på 

julaften (…).» Hun definerer oppveksten sin som «vanlig» religiøs ved å referere til å delta i 
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overgangsritualene i Den norske kirke og det å være i kirken ved årets største høytid, julaften. 

Dette viser til det ikke-hverdagslige, hvor religion blir brukt ved høytider og bestemte 

tradisjoner, og ikke noe utover dette. En kvinne i 60-årene forteller om en «likegyldig» 

oppvekst når det gjelder religion: «Nei, ikke, men ikke noe motsatt heller, men av den typen 

som er nokså likegyldig vil jeg si. Hvor religionen ikke betydde noe særlig i hverdagen (…).» 

Det likegyldige forholdet til religion definerer hun gjennom det at religion ikke ga seg til 

uttrykk i hverdagslig tro eller praksis.  

Flere av konvertittene forteller om en mer fremtredende religiøs oppvekst. En informant 

beskriver oppveksten i en prestefamilie: 

Jeg vokste opp i en prestefamilie. Både kirke og tro har jo sånn sett vært en del av oppveksten. 

(…) så jeg var aldri en veldig aktiv kirkegjenger, men har allikevel fått plantet en tro helt 

sikkert hjemmefra, på en måte. (…) vi snakket ikke så mye om tro eller hadde det som en 

veldig viktig del av hverdagen, egentlig.  

Selv med en oppvekst i en prestefamilie forteller informanten at tro ikke ble snakket så mye 

om eller var en viktig del av hverdagen. Slik blir informantenes oppvekst definert ut ifra 

hvilken betydning religion og tro har i hverdagen. En mann i 70-årene forteller:  

Ja da, religiøs oppvekst det hadde jeg. Mor og far tilhørte Den norsk kirke og mor var ganske 

engasjert. Deltok ikke noe i kirkelig arbeid, men de gikk en god del i kirke, ikke bare til 

julaften, men sånn litt ellers i årets løp også.  

Den religiøse oppveksten blir beskrevet gjennom foreldrenes forhold til religion og Den 

norske kirke. Her blir religiøs oppvekst definert som det å gå i kirken oftere enn bare til 

julaften. Det blir vist til religiøst engasjement utover høytider og bestemte tradisjoner.  

En kvinne i 60-årene forteller om sin oppvekst som religiøs:  

Den (religionen) var til stede i, jeg holdte på å si i hverdag og fest. Med morgenbønn ved 

bordet hver dag, kveldsbønn med foreldre som både var fleksible og kloke på alle måter. Så 

jeg er vokst opp i det som man kan kalle et utpreget kristent hjem.  

Hun oppgir at hun har vokst opp i «et utpreget kristent hjem» og definerer dette ut ifra 

hverdagslige religiøse praksiser. Det vises også her til religionens rolle i hverdagen. Det kan 

tyde på at definisjoner av religiøs oppvekst blir satt i sammenheng med om religion og tro er 

en del hverdagen. En mann i 30-årene forteller en annen historie:  

Ja. (…) men allikevel så ble vi dratt med på møter, stort sett. Stort sett hver uke i oppveksten 

(…) og ja jeg var aldri der at jeg følte at religion ble pushet ned i halsen på meg, så jeg følte 
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jeg sto veldig fri til å velge det hele tiden. Så rett og slett et ganske avslappet forhold til 

religion. 

Han forteller om et forhold til religion der han dro regelmessig på møter. Dette er forskjellig 

fra kvinnen i 60-årene som forteller om et daglig forhold til religion. Av den grunn er det man 

legger i en religiøs oppvekst og trosliv relativt til hvilken forståelse man har av hva dette 

innebærer. Informanten forteller først at han blir «dratt med på møter», som ved første 

øyekast kan virke som noe han ble presset til. Samtidig kommer han fort inn på at han følte 

seg fri til å velge dette selv. Derav blir forholdet til religion ansett for å være avslappet. Dette 

er en måte å snakke om religion på som vektlegger individets valg.  

En kvinne i 70-årene uttrykker samsvarende at religion ikke var noe som hun ble presset til å 

være aktivt del av. «(…) Jeg hadde bare en normal, slik at helt normal, ikke noe som var 

presset meg til å måtte be bordbønn eller slike ting, men det lå i etikken og i moralen det 

hele.» Hun forteller om oppvekst som er «normal» og peker dermed på at andre rundt henne 

hadde samme oppvekst. Mens hun ikke ble utsatt for «press», var religion noe implisitt, som 

«lå i etikken og i moralen». Her viser hun til at dette var noe som var selvfølgelig innenfor de 

rammene hun vokste opp i.   

Konvertittene oppgir altså forskjellig bakgrunn når det gjelder religionens rolle i oppveksten. 

Hva som blir definert som religiøst, varierer. Flere vektlegger religionens rolle i hverdagen og 

religion som et samtaletema. Andre definerer religiøsitet gjennom religiøs praksis, som å gå i 

kirken og bønn. Et klart fellestrekk er vektleggingen av det hverdagslige. Slik kan det tyde på 

at samtale om tro og religion og religionenes rolle i hverdagen er viktige elementer for å 

definere religiøsitet i oppveksten. 

Brevik (1997: 70) hevder i sin studie av konvertitter til katolisismen at grad av religiøs 

oppvekst ikke er et avgjørende moment for fremtidig konversjon. Konvertittene i dette 

utvalget har også forskjellige bakgrunner når det gjelder hva de sier om oppvekst og 

religionens betydning.  

Tro er et tema flere av konvertittene kommer inn på. Dette kommer til uttrykk ved at de 

presenterer seg som troende. Tro blir tematisert av en mann i 30-årene:   

Det som er da, med meg og troen jeg har på Gud. (…) Jeg har alltid som barn også hatt en 

slags, jeg har alltid tatt det for gitt at det er en slags guddom der. (…) Jeg har alltid trodd på at 

det var noe, at det var en Gud, da. (…) Så i min hverdag har jeg henvendt meg til Gud, sånn 

sett.  
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Han oppgir at han allerede som barn har «tatt det for gitt at det er en slags guddom der», noe 

som har resultert i at han alltid har trodd på at det var en Gud. Dette viser til tro, men sier også 

noe om hvordan han bruker troen i hverdagen, ved å henvende seg til Gud. Han ser seg 

tilbake og forklarer troen han har i dag, gjennom den troen han hadde i barndommen. Slik 

skapes kontinuitet i fortellingen, der han trekker på en tidligere identitet som troende. En 

kvinne i 70-årene forteller om troen sin på en annen måte:  

Men der kom jeg bort i et kristent ungdomsarbeide. Og gjennom det arbeidet bestemte jeg meg 

for at jeg ville tro på Jesus. (…) Så enkelt var det. Det var en bestemmelse jeg tok. Fordi jeg 

syntes på en måte det at, det jeg fikk høre om han, var ganske sympatisk. 

Hun forteller at hun gjennom et kristent ungdomsarbeid bestemte seg for å tro på Jesus. Slik 

kommer troen her til uttrykk gjennom en «bestemmelse» hun tok. Dette blir begrunnet med 

«det jeg fikk høre om han (Jesus), var ganske sympatisk». I de to foregående sitatene kommer 

troen til uttrykk på ulike måter. Mannen i 30-årene trekker på en historie om at troen på Gud 

alltid er noe som har vært der, en fortelling om kontinuitet, mens kvinnen i 70-årene trekker 

på en fortelling om tro som en bestemmelse, altså en fortelling om brudd.  

I kapittelet om konversjonsforskning så vi at oppfattelsen av aktørene i forskningen har endret 

seg, fra å bli sett på som passive til aktive i konversjonsprosessen. Der man tidligere så på 

konversjon som noe som skjedde passivt, noe konvertittene ikke selv hadde noe kontroll over, 

ser man nå på konversjon som noe konvertittene aktivt er en del av (Richardson 1985: 163–

164). Konvertittene i dette utvalget presenterer seg som søkende aktører, som aktivt oppsøker 

katolisismen på ulike måter. De oppgir et behov for å utforske troen, og har da gjerne søkt 

etter en religiøs tilhørighet som samsvarer med deres oppfatning av tro og trosbehov. Flere 

oppgir at de har vært gjennom en søkeprosess, der de har oppsøkt Den katolske kirke på ulike 

måter. En mann i 70-årene forteller om denne søkenen:  

Mens jeg gikk på videregående skole (…) begynte jeg å interessere meg for, ja, andre 

religioner, faktisk. Andre varianter av kristne samfunn, så jeg var (i en) sånn søkeperiode 

gjennom hele gymnastiden. Og mot slutten av den så begynte jeg da å orientere meg litt mot 

Den katolske kirke. 

En grunnleggende interesse for andre religioner og særlig andre varianter av kristne samfunn 

uttrykker en søken hos denne informanten. Gjennom denne søkeperioden begynte han å 

orientere seg mot Den katolske kirke. Slik presenterer konvertitten seg som aktivt søkende i 

denne prosessen. Kilbourne og Richardson (1989) kaller denne formen for individets aktive 

søken for intellektuell- eller selvkonversjon, der individet konverterer seg selv inn i den nye 
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religiøse retningen. Straus (1979: 162) mener at søkeprosessen finner sted gjennom sosiale 

nettverk, massemedia eller andre kilder til informasjon. Bare gjennom søkeprosessen 

oppfatter aktørene seg selv som søkende individer. En mann i 40-årene kommer også inn på 

søken mot Den katolske kirke:  

(…) Så har jeg vært skeptisk, rett og slett, til mindre kirkesamfunn og sånn, så det var vel 

egentlig ikke så unaturlig kanskje å søke tilbake til Den katolske kirken, som var liksom en 

slags urkirke opprinnelig og som hadde vært i Norge tidligere (…).  

Grunnlaget for å søke mot Den katolske kirke handlet hos denne informanten både om skepsis 

til mindre kirkesamfunn og et ønske om å tilhøre en kirke som baserte seg på den 

opprinnelige kristendommen som hadde vært i Norge tidligere.  

4.2 Møte med Den katolske kirke og personlig kjennskap 

til katolikker 

Under intervjuene ble det stilt spørsmål om hvordan informantene kom i kontakt med Den 

katolske kirke. Det er ulike fortellinger om hvordan dette skjedde, men det som går igjen, er 

at kontakten fant sted lenge før selve konversjonen. En kvinne i slutten av 70-årene forteller 

om sitt første møte med Den katolske kirke:  

Det har jeg aldri tenkt på, men det gjorde jeg faktisk under krigen, bitteliten, så måtte jeg ta 

mandlene. Og i (by) var det et katolsk sykehus. (…) Og da jeg lå der, så seg det inn, skjønner 

du, helt sikkert. Det tenker jeg på. Det er vel min første kontakt.  

Den første kontakten med katolisismen var altså gjennom en katolsk institusjon som liten. En 

annen kvinne i begynnelsen av 70-årene forteller om sitt første møte med Den katolske kirke:  

Altså, jeg har jo vært i kontakt med Den katolske kirke for mange mange år siden. Fordi jeg, 

mens jeg gikk på skolen i (by), ble kjent med en ung dame, og hun konverterte og ble nonne. 

Så det er en god venn av meg vil jeg si, som er nonne. Så allerede i begynnelsen av tjueårene 

var jeg i kontakt med Den katolske kirke gjennom henne.  

Personlig kontakt med katolikker er et tema i flere fortellinger. En mann i midten av 40-årene 

forteller om sitt møte med Den katolske kirke: 

(…) fordi jeg var god venn med en i klassen min som var katolikk, (…) men hun tok oss med 

til en katolsk kirke, husker jeg, i en sånn religionsundervisning, og det husker jeg gjorde sånn 

uutslettelig inntrykk. (…) Så jeg har jo hun venninna, da, som jeg alltid har hatt der, som jeg 

visste var katolikk og som var en god person. 
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Et positivt møte med en katolsk kirke og vennskap til en katolikk, som blir ansett for å være 

en god person av informanten, kan ha positiv innvirkning for hvordan katolisismen blir 

oppfattet og oppsøkt ytterligere. En mann i slutten av 70-årene forteller om et personlig møte 

med katolikker:  

Jeg hadde en god klassekamerat som bodde like opp i hogget her, han hadde en mor som var 

katolikk, hun var fra (europeisk land), som giftet seg med en norsk mann og bodde her. Men 

hun var da katolikk, så kameraten min han var døpt som katolikk (…). 

Disse fortellingene kan tyde på at personlig kontakt med andre katolikker er betydningsfullt, 

fordi personer som blir ansett for å være nære venner, kan gi et positivt inntrykk av 

katolisismen, eller vekke interesse for å oppsøke katolisismen. Dette kan også være med på å 

forhindre at katolisismen blir sett på som fremmed.  

Flere snakker om kjennskapet til katolikker og Den katolske kirke lenge før de selv har valgt å 

konvertere. Felles for dem som har vært i personlig kontakt med katolske institusjoner eller 

personer, er at de har hatt et positivt inntrykk av katolisismen gjennom erfaringene i møtet 

med disse. I konversjonsforskningen blir sosiale nettverk identifisert som viktig i 

konversjonsprosessen (Lofand og Stark 1965; Harrison 1974; Heirich 1977; Stark og 

Bainbridge 1980; Kilbourne og Richardson 1989). Snow, Zurcher og Ekland-Olson (1980: 

799) hevder at sosiale nettverk er den viktigste forutsetningen for å rekruttere til sosiale 

bevegelser. Straus (1979: 162) mener at konversjon er resultatet av søkende aktører som 

interagerer med personer som utgjør det religiøse fellesskapet. Ut ifra denne oppfattelsen av 

konversjon er personlig kontakt og kjennskap til katolikker viktig for konversjon. I dette 

utvalget kommer det også frem at sosiale nettverk er betydningsfullt.  

Det er allikevel noen i utvalget som hevder at de ikke hadde noe form for sosialt nettverk som 

skulle tilsi at de søkte mot Den katolske kirke. En mann i 40-årene sier: «Nei, altså det var 

først etter at jeg begynte å gå i Den katolske kirke at jeg fant ut at et par jeg kjente fra før, 

faktisk var katolikker.» Slik oppgir han at personer i det sosiale nettverket ikke hadde noen 

direkte betydning for hans konversjon. En mann i 70-årene forteller:  

Ja, det var faktisk denne vennen som da var katolikk, ikke så veldig engasjert, men altså med 

den moren som var, og jeg hadde ikke snakket med noen katolsk prest eller truffet andre 

katolikker eller snakket med andre katolikker om troen før jeg selv bad om få snakke med 

noen hos (kirke), jeg skrev et brev til (kirke) og spurte om jeg kunne få snakke med en prest, 

og da fikk jeg svar tilbake at jeg kunne henvende meg til (navn). Så jeg hadde ikke noen 

kontakt før det. 
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For denne mannen var ikke de sosiale nettverkene han var innlemmet i før konversjon, 

spesielt betydningsfulle. Det vil si at det sosiale nettverket ikke i alle tilfeller er en viktig 

komponent for konversjon. 

Det er ikke kun gjennom katolske institusjoner og personer informantene har kommet i 

kontakt med katolisismen. Noen tematiserer i tillegg betydningen av litteratur for konversjon. 

En kvinne i slutte av 60-årene forteller:  

 (…) men den begynte helt konkret da (…) og leste Sigrid Undsets konvertittroman 

«Gymnadenia», jeg har alltid likt Sigrid Undset og hadde lest hennes middelalderromaner og 

ganske mange av hennes samtidsromer også før jeg da slo meg på Gymnadenia, som jeg vel 

nokså tilfeldig fant i en bokhandel. Og mens jeg leste den på et eller annet tidspunkt, så slo 

lynet ned i meg og jeg tenkte «jeg må bli katolikk» og det var et lynnedslag som jeg selvsagt 

siden har husket og det betyr jo at det har satt et merke i meg. 

Her blir Sigrid Undset og hennes roman «Gymnadenia» trukket frem som spesielt viktig. Det 

kan minne om det Lofland og Skonovd (1981: 376) beskrev som intellektuell konversjon, der 

konvertitter blant annet gjennom lesning av bøker konverterer seg selv inn i den religiøse 

retningen. Imidlertid kan dette også minne om den mystiske konversjonen som blir omtalt av 

Lofland og Skonovd (1981: 377). Konvertitten beskriver en opplevelse av et «lynnedslag»· 

«så slo lynet ned i med og jeg tenkte ”jeg må bli katolikk”». Dette kan ha likhetstrekk med 

fortellingen om Apostelen Paulus’ konversjon. Lynnedslaget er noe som er utenfor 

konvertittens kontroll.  

Positive møter med Den katolske kirke, andre katolikker og litteratur blir tematisert av 

informantene. Disse møtene bygger i noen tilfeller grunnlaget for oppfattelsen av 

katolisismen. Slik vi har sett ovenfor kan dette være med på å skape en interesse for å 

oppsøke Den katolske kirke ytterligere.  

4.3 Troskurs – læren om katolisismen 

Den katolske kirke tilbyr troskurs der folk kan få innblikk i katolsk tro, liv og lære. Flere av 

informantene i utvalget har vært på troskurs. Noen av konvertittene hadde personlige samtaler 

med prester forut for konversjonen istedenfor deltagelse på troskurs. En kvinne i 30-årene 

forteller om troskurset:  

Nå hadde vi jo en veldig flott foredragsholder som var (navn). (…) Og han i seg selv var 

veldig fascinerende, rett og slett, snakket med en sånn overbevisning og han var jo også 
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konvertitt, men han snakket ikke så mye om det, på en måte, men det var allikevel en sånn 

trygghet å vite at det var en klok mann som hadde gjort det samme på et vis. 

Presten blir omtalt som «flott», «fascinerende» og «klok». Slik fremstår prestenes egenskaper 

og fremtreden som viktig i fortellingen. Uttalelsen «snakket med en sånn overbevisning» 

viser til prestens formidlingsevne til å formidle den katolske tro. Prestens fremtreden og 

egenskaper viser seg å være tiltalende for informanten, da det er møte med presten og 

relasjonen til ham som blir tematisert. Det at presten selv er konvertitt, er av betydning, da 

hun omtaler dette som en trygghet. En annen kvinne i 30-årene forteller om troskurset:  

Så skal det også sies at kursholder på begge de to kursene var pater (navn), som selvfølgelig 

hadde masse å bety, for han hadde en talegave av en annen verden. (…) Det var veldig 

spennende, og det var en opplevelse at han sa ting som en hadde hørt før, men på en måte som 

gjorde at det gikk opp et lys for en da. (…)  Han var liksom ikke skvetten for noe, han tålte 

folk som vi var. Så det er klart, det var en kjempe påvirkningskraft, det var det absolutt, men 

så det er ikke så lett å si hvordan det ville vært hvis det ikke var han.  

Hun forteller samsvarende med den forrige kvinnen om en prest som hadde stor betydning. I 

likhet med foregående informant blir det lagt vekt på prestens egenskaper som formidler og 

hans fremtreden. Formidlingsevnen til presten blir tatt frem som avgjørende, noe som 

kommer til uttrykk i slutten av sitatet: «så det er ikke så lett å si hvordan det ville vært hvis 

det ikke var han». Det kan tyde på at prestene som holder troskursene, er viktige i 

konversjonsprosessen av. En mann i 70-årende forteller en liknende historie:  

(Navn) var en meget jovial prest, veldig tilgivelig kar. Og veldig åpen for spørsmål, så man 

kunne kanskje si at hans undervisning var ganske ustrukturert på mange måter, jeg tror nok jeg 

vil si det. Men den ga veldig anledning til spørsmål og fordypning og sånn. Og sånn som jeg 

veldig opplever, stadig opplever Den katolske kirken er veldig romslig. Den gir veldig rom for 

mennesker som er underveis. 

Han trekker også frem presten som holdt undervisningen. Presten blir beskrevet som «jovial» 

og «trivelig». Han trekker inn romsligheten han finner i Den katolske kirke og begrunner 

dette med at det er «rom for mennesker som er underveis». Slik sikter informanten også til 

seg selv, som under troskurset var ”underveis” til å bli katolikk. Kirkens egenskaper blir her i 

tillegg til prestens egenskaper tematisert. En mann i 40-årene beskriver troskurset slik:  

Det (troskurset) var rart. Der var det mye rare folk (…). Jeg hadde vel sikkert et sånn 

romantisk forhold til katolisismen, da. (…) Så det er liksom sånn, tenker jeg, nei det er mye 

finere å være katolikk, der drikker man rødvin og lesere tykke bøker og er litt sånn 

intellektuell og glade. Istedenfor sånne sure protestanter, som skal grave i jorda, liksom. Så jeg 

hadde vel litt sånn romantisk forholdet til det, jeg må innrømme det. Men det der kurset var, 
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det var jo morsomt, da. (…) Det kommer sikkert mye an på hvilken person som har det kurset, 

men han som vi hadde var veldig (…), også konvertitt forresten (…). Men ja dreiv med noe 

spennende, det er jo rart. Man tror jo ikke, jeg tror jo ikke på alt som står i Bibelen, jeg tror jo 

ikke at det er en sånn lovbok, men på det kurset så (…), skal man jo liksom lære det og den 

der katekismen og sånn, ja. Jeg er nok ikke den beste katolikken i verden, for å si det sånn. 

(…) men, nei det var fint, det var veldig interessant, det var veldig gøy å være der, jeg syns det 

var kjempespennende.  

Han kommer inn på forskjellige aspekter ved troskurset og ved sin egen oppfatning av 

hvordan kurset og det å være katolikk skulle utspille seg. Det første han sier, er at troskurset 

var «rart» og at det var «rare» folk der. Han trekker frem at det kan ha noe å gjøre med de 

forventningen han hadde før han gikk på kurset. Det var det «romantiske forholdet til 

katolisismen» som fikk han til å oppsøke katolisismen. Indirekte blir det tatt frem at kurset 

ikke levde opp til de forventningene han hadde. Presten som holdt kurset, blir også tatt frem 

her, men ikke i noe utpreget positivt lys, slik det ble fremstilt hos de andre. Sitatet viser også 

en viss ambivalens til den katolske lære: «Jeg tror ikke på alt som står i Bibelen (…), men på 

det kurset (…) skal man jo liksom lære det. Jeg er nok ikke den beste katolikken i verden, for 

å si det sånn» viser både til ambivalensen til den katolske læren og Bibelen, men samtidig til 

en mal for hva det skal bety å være en god katolikk. Han anser seg selv for å ikke være den 

beste katolikken, da han ikke følger alt som står i Bibelen. Til tross for dette oppgir han at 

troskurset en veldig positiv opplevelse. Det kan ut ifra fortellingen virke som han i noen grad 

hadde blandende følelser til troskurset, noe som kan henge sammen med hans forventninger.   

I mange av tilfellene blir foredragsholderne for troskursene, altså prestene, tatt frem som 

viktige i denne sammenhengen. Når informantene beskriver troskurset, er dette noe av det 

første de omtaler. Det blir snakket om egenskapene prestene har til å formidle den katolske tro 

og lære. Fortellingene om troskursene omhandler i mindre grad den katolske lære, men 

fokuserer heller mer på positive opplevelser, erfaringer og personlige bånd med prestene. De 

forteller om prestene i et positivt lys. En forutsetning for konversjon i Lofland og Starks 

(1965) konversjonsmodell var opprettelse av følelsesmessige bånd og intensiv interaksjon 

med den religiøse retningen. I likhet med Lofland og Stark (1965) fant Harrison (1974), 

Heirich (1977), Snow og Phillips (1980), Stark og Bainbridge (1980), Greil og Rudy (1984) 

og Kox mfl. (1991) at dette var betydningsfulle komponenter for konversjon i sine studier. De 

følelsesmessige båndene kommer her til uttrykk i den positive omtalen av prestene, som kan 

vise til en etablering av disse båndene. Den intensive interaksjonen med katolisismen får flere 
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av konvertittene gjennom troskursene eller i private samtaler med prestene. Slik blir 

troskursene og ikke minst de katolske prestene viktige i prosessen inn i Den katolske kirke.  

4.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg tatt for meg hva informantene oppgir om tiden før konversjon og hva 

som blir vektlagt i disse fortellingene. Informantene viser til ulike religiøse oppvekster og 

definerer religiøs oppvekst på forskjellige måter. Ofte defineres religiøs oppvekst med hvilken 

betydning religion hadde i hverdagen og om religion var et samtaletema hjemme. En oppvekst 

som er lite religiøst utpreget eller som noen kaller for «normal», defineres med kun å være til 

stede i kirken ved overgangsritualer og høytider.  

De fleste presenterer seg som religiøst søkende og har oppsøkt Den katolske kirke på ulike 

måter. Flere snakker om møte med Den katolske kirke lenge før de selv konverterte. Dette var 

ofte gjennom katolske institusjoner eller møter med katolikker. Noen hadde kjennskap til 

katolikker i sine sosiale nettverk. I fortellingene kommer det frem at disse møtene eller 

erfaringene var positive. Av den grunn kan dette ha hatt en betydning for et positivt inntrykk 

av og et ønske om en ytterligere kontakt med Den katolske kirke. Andre oppgir imidlertid at 

de ikke hadde noen i det sosiale nettverket som skulle tilsi at de oppsøkte Den katolske kirke. 

Her kan det vitne om at det har foregått en intellektuell- eller selvkonversjon, da denne finner 

sted uten spesiell kontakt med medlemmene av den religiøse retningen. Noen oppgir også 

litteratur som avgjørende i konversjonsprosessen.  

I fortellingene om troskurs eller personlige samtaler med prester blir prestene trukket frem 

som viktige. De blir presentert med positive egenskaper, som både går på dem som person og 

formidling av budskap. I noen av fortellingene blir prestene presentert som veldig avgjørende 

for valg om konversjon. På troskursene samhandler de med andre potensielle konvertitter og 

prester og knytter følelsesmessige bånd til dem, og spesielt til prestene. Troskursene 

innebærer en intensiv interaksjon. 
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5 Fortellinger om konversjon 

I dette kapittelet skal jeg se på hvordan informantene forteller om selve konversjonen til 

katolisismen. Her vil jeg se på bestemte måter informantene snakker om konversjon på. Jeg 

vil også fokusere på hendelser og forhold som informantene mener har vært med på å 

aktualisere veien mot og inn i Den katolske kirke.  

5.1 Konversjon som en selvfølgelighet eller tilfeldighet  

I fortellingene finner jeg ulike måter konvertittene snakker om konversjon på. Noen snakker 

om konversjon til katolisismen som en tilfeldighet. Andre snakker om konversjon som en 

selvfølgelighet. Tilfeldigheten i det ligger i hvordan informantene forteller om hvordan de 

kom i kontakt med Den katolske kirke. En mann i 30-årene legger nettopp vekt på 

tilfeldigheter når han forteller om at han meldte seg på troskurs:  

Og litt tilfeldigvis så var det min kone som så et oppslag (…), som så at det var et 

innføringskurs i katolsk tro og liv (…). Vi kunne ingen ting om katolisismen, (navn) hadde 

lest litt om den ortodokse kirken og syns liksom åh det virker jo litt spennende det og, det å 

(gå) tilbake til røttene. Men vi var kjempeskeptiske for det skulle være i (kloster) og med en 

munk av alle ting som foredragsleser og vi bestemte oss for å dra. 

Selv om det å begynne på troskurs blir omtalt som en tilfeldighet, ligger det allerede en 

interesse der, ved at de hadde lest om den ortodokse kirken og syns dette virket spennende. 

«Det å gå tilbake til røttene» sier noe om den retningen de ønsket å gå. Til tross for en viss 

skepsis til troskurset forteller informanten om en søken og en åpenhet til ulike religiøse 

retninger. Det tilfeldige handler kanskje ikke om det å bli mer involvert i religion, men 

hvilken retning dette tok.  

En mann i 40-årene forteller en liknende historie:  

(…) det var et savn etter et mer aktivt trosliv som gjorde at jeg tenkte at jeg måtte finne en 

kirke og bli med i og da var det kanskje egentlig forbausende tilfeldig at jeg havnet der (Den 

katolske kirke). Jeg pleier å planlegge ting relativt grundig, men akkurat dette her det, nei, det 

ble sånn, litt overrasket egentlig og intensjonen da jeg startet troskurset var heller ikke at jeg 

skulle melde meg inn i Den katolske kirke, altså det var en mulighet, men det var først og 

fremst å finne ut hva dette her var for noe, egentlig.  

Han omtaler det å melde seg inn i Den katolske kirke som «forbausende tilfeldig». Dette 

begrunner han med at det i utgangspunktet ikke var intensjonen. Tilfeldigheten her handler 
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heller ikke om det å bli mer involvert i religion, men hvilken retning dette tok. Disse 

fortellingene kan minne om det Lofland og Skonovd (1980: 378–379) kaller for en 

eksperimentell konversjonstype. 

Andre konvertitter forteller om sin konversjon på en måte der ikke noe var opp til 

tilfeldighetene. En kvinne i 60-årene beskriver det på følgende måte:  

(…) ja, jeg har vondt for å se at det er tilfeldigheter, sånn. Det var liksom lagt opp litt. Og kan 

man si at hva er det som gjør at, for det er vel det du lurer på, hvorfor? Og det er veldig 

vanskelig å si, men jeg har tenkt på det veldig mange ganger etterpå. Jeg lurer på om det … 

Den katolske kirke har disse mysteriøse dimensjonene som jeg tror (…) i og med at jeg ikke 

har ord for det, da har det nok med det å gjøre. 

Her er konversjonen fortalt som en selvfølgelighet. Hun legger vekt på de mystiske 

dimensjonen, som hun også benytter som forklaring. For henne var konversjonen noe 

forutbestemt. Bryan Taylor (1976: 19) ser på konvertittnarrativer som et uttrykk for post-

konvertitt konstruksjoner. Ved å se på fortellingene på denne måten er uttalelser om 

konversjon som en selvfølgelighet forståelig. Konvertittene er innlemmet i den nye rollen som 

katolikk og legger vekt på at det var noe som skulle være slik. Dette kommer til uttrykk i flere 

av fortellingene.  

5.2 Ulike måter å snakke om konversjon på 

I fortellingene snakker informantene om konversjon på forskjellige måter. Noen trekker på 

ting fra tidligere i livet som konversjon er en naturlig forlengelse av. Andre sammenlikner sitt 

tidligere liv med kontrastene til det nye livet som konvertitt. En mann i 70-årene sier: «Vi har 

alltid vært nokså regelmessige kirkegjengere, uansett. (…) Og det var for så vidt (…) greit 

det, men (…) jeg syns ikke jeg vil si jeg var utilfreds, men (…) jeg var jo ikke blitt katolikk 

enda.» Når denne informanten snakker om tiden før konversjon, blir ikke denne tiden 

tematisert som noe negativt, men ikke som noe spesiell positivt heller. Forklaringen på tiden 

før konversjon blir begrunnet med at konvertitten ikke har blitt katolikk enda. Han tematiserer 

altså sin identitet før han konverterte som ufullkommen. Den nye identiteten som katolikk er 

han mer tilfreds med, derav også uttalelsen om tiden før konversjon: «jeg var jo ikke blitt 

katolikk enda». Dette kan også vise til en religiøs identitet som er under utvikling.  

Snow og Machalek (1984: 169–173) mener at konversjon ikke bare handler om endringer av 

tro, identitet og verdier, men endring av diskurs. Slik blir også fortiden og biografien 
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rekonstruert i samsvar med den nye diskursen. Dette kommer til uttrykk i sitatet overfor, men 

går også igjen i flere av de andre fortellingene. Beckford (1978) fant i sin studie at det var 

noen retningslinjer for hvordan konvertitter til Jehovas vitner skulle fortelle om sin 

konversjon (Beckford 1978: 249–251). Noen av konvertittene i dette utvalget snakker om sin 

identitet etter at de konverterte som fullkommen, da det legitimerer valget om konversjon.  

Denne måten å snakke på kan også minne om det McGuire (1997: 74) omtaler som «rhetoric 

of change», som går ut på en måte å snakke om personlig endringer som finner sted i 

konversjonen. Fortiden og måten man levde livet på før konversjonen, blir tematisert som 

ulykkelig og sammenliknes med hvor bra den nye tilværelsen er. Selv om det blir trukket på 

narrativer om en ufullkommen religiøs identitet før konversjon, snakker ikke konvertittene om 

fortiden som ulykkelig, men mer som ufullkommen og identiteten etter konversjonen som 

fullkommen.   

En kvinne i 30-årene forteller om bakgrunnen for konversjon der hun bruker en annen 

retorikk:  

Fordi det var min barndom, det var min søken i barndommen, jeg kan ikke forklare hvorfor, 

men jeg har vært veldig tiltrukket av det (det katolske) og den lutherske perioden min pleier 

jeg bare å kalle en liten sånn avsporing (…). Jeg har på en måte alltid visst at det var dit jeg 

ville. 

Hun begrunner konversjonen med Den katolske kirkens tiltrekningskraft og vektlegger søken 

i barndommen som utslagsgivende for konversjon. «Jeg har på en måte alltid visst at det var 

dit jeg ville» viser til at konversjonen blir sett på som noe som skulle være slik. McGuires 

(1987: 66) begrep om «rhetoric of continuity» kan brukes til å belyse denne måten å uttrykke 

seg på. I slike fortellinger blir det fokusert på hvordan individets nye meningssystem og selvet 

er en logisk forlengelse av tidligere oppfatninger og erfaringer. Konvertitten vil kanskje huske 

viktige erfaringer fra fortiden som foreløpige skritt mot den nyoppdagede sannheten 

(McGuire 1987: 66). «Den lutherske perioden min pleier jeg bare å kalle en liten sånn 

avsporing» viser til avstanden hun tar til det lutherske. Søken i barndommen blir en forklaring 

på hvorfor hun oppsøkte Den katolske kirke, og slik lager hun en kontinuitet i fortellingen. 

Dette kan også minne om det Toch (1965: 112–115) skriver om som sosialisering i 

barndommen. Det en person lærer i barndommen, tar personen med seg resten av livet. 

Kontinuitet i sosialisering finner sted når personen omgås med mennesker som deler de 
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samme verdiene som de lærte i barndommen. Personer tiltrekkes det de gjenkjenner fra 

barndommen.  

Det er også andre informanter i utvalget som kommer inn på gjenkjennelse fra barndommen i 

sine fortellinger. En mann i 70-årene forteller:  

Jeg oppdaget jo for eksempel at, og det var interessant, jeg oppdaget at Den katolske kirkes 

katekisme i sin trosbeskrivelse på punkt etter punkt på forunderlig vis korresponderte med den 

opplæringen jeg hadde hatt i min ungdom og barndom. Jeg fant igjen ganske mye av det 

katolske, eller jeg gjenkjente det jeg leste fra min oppvekst.  

Her trekkes det også på en fortelling om gjenkjennelse fra barndommen. Kontinuiteten 

uttrykkes ved at det katolske allerede var til stede i oppveksten, og slik blir konversjonen en 

logisk forlengelse av tidligere erfaringer. En kvinne i 60-årene forteller en liknende historie: 

«Og mitt møte med den katolske messen, det var nesten som å møte en norsk høymesseliturgi, 

fordi de var veldig like på det tidspunktet. Så det var gjenkjennelse over hele fjøla, (…) jeg 

kjente det igjen, fra det som jeg hadde vokst opp med.» Veien til Den katolske kirke blir 

begrunnet gjennom tidligere erfaringer og blir av den grunn presentert som en logisk 

forlengelse av disse erfaringene, da det allerede er noe informantene kjenner til.  

Andre snakker om konversjon basert på personlige valg. En mann i 30-årene sier:  

Så var den grunnleggende tanken min «nei, jeg tror at alle disse fantastiske menneskene som 

har stått Gud nært gjennom 2000 år, er vel kanskje en ørliten sjanse for at de har fått med seg 

noe som ikke jeg har fått med meg» og det valgte jeg, ja, det er et valg det også, man kan jo 

velge å si «nei, jeg tror ikke på noen ting før jeg opplever det selv», men sånn var det ikke for 

meg da. Også der valgte jeg hvem jeg ville bli, hvem jeg ville tro på, ja.  

Denne måten å snakke om konversjon på er, ut fra McGuires (1987: 65) typologi, en form for 

«rhetorics of chioce». Her vektlegger konvertitten at konversjon var et resultat av et 

individuelt valg han tok. Siden samfunnet vi lever i vektlegger individuelle valg, er dette en 

fremtredende retorikk å bruke i forklaringen om konversjon (McGuire 1987: 65).  

5.3 Ulike fortellinger om konversjon  

Informantene forteller om flere omstendigheter som de mener har vært aktualiserende for 

konversjon og avgjørende i konversjonsprosessen. Noen snakker om konkrete episoder som 

de mener var avgjørende. En mann forteller om hva som gjorde at han oppsøkte Den katolske 

kirke:  
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Jeg følte etter hvert et behov for å ha et mere aktivt forhold til kristendommen og ja, (…) 

samtidig så følte jeg jo et stigende behov for et sånn mer religiøst fellesskap og litt påfyll. (…) 

jeg hadde et par år før opplevd en sak hvor jeg trodde jeg rett og slett skulle drukne en 

vinterstid og opplevde det som en veldig spesiell opplevelse at jeg faktisk overlevde det der, 

for oddsene var virkelig imot meg, og det har kanskje, satt i gang litt mer bevissthet sånn sakte 

og forsiktig. 

I hans fortelling blir hendelsen der han trodde han skulle miste livet, noe som aktualiserer 

veien mot Den katolske kirke, og som han knytter sammen med det han beskriver som et 

behov for å ha et mer aktivt forhold til kristendommen og behovet for et religiøst fellesskap.  

En informant forteller om en konkret hendelse som bakgrunn for konversjon:  

(…) og særlig da jeg mistet et ungt familiemedlem i en ulykke, som kommer alltid som sjokk, 

voldsomme sjokk på en hel familie (…), så blir du jo helt, du blir helt satt ut. (…) Så da 

oppstår det på en måte også noe akutt, men jeg var allerede underveis. 

Selv om denne hendelsen er med på å aktualisere veien mot konversjon, viser «men jeg var 

allerede underveis» at dette kun utgjorde en del av konversjonsprosessen.  

En mann forteller om en bestemt tilstand som han mener førte til konversjon:  

(…) jeg ble jo katolsk ved depresjonen, for å si det så, jeg lærte teologi av depresjonen min 

(…) men det var veldig godt, og psykisk veldig bra for meg, jeg fikk jo et fast holdepunkt og 

jeg fikk en menighet å gå i som var helt annerledes (…). 

Han presenterer depresjonen som en del av konversjon til katolisismen. Han kommer også inn 

på en annen fortelling om hvorfor konversjon var godt for ham. Konversjon til katolisismen 

blir ansett for å være bra, da det ga et «fast holdepunkt».  

Andre informanter vektlegger religiøs tilhørighet. En mann i 30-årene forteller om 

bakgrunnen for sin konversjon:  

Så jeg ville kjenne på en slags tilhørighet (…). Jeg ville kjenne en tilhørighet til noe som var 

større enn meg selv. (…) it made sense også fordi jeg visste at den kirken kom til å stille visse 

krav til meg (…). 

Tilhørighet blir her fremstilt som det viktigste aspektet i valget om konversjon. Sammen med 

tilhørighet til Den katolske kirke følger en forpliktelse, som han her omtaler som «kirken kom 

til å stille visse krav til meg».  

Noen informanter trekker frem familiære forhold. En kvinne sier:  
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Ja, (…) det var delvis praktisk at jeg måtte inn til (by) for å gå i kirken og min mann gikk til 

(katolsk kirke). (…) Og det var det ene og det andre var at jeg tok et valg, jeg tok et valg på et 

helt annet område, som jeg tenkte, (…) at det var så spesielt at det førte til at jeg tenkte enda 

sterkere på at jeg skulle være sammen med min mann i kirken.  

Hun snakker om det praktiske rundt konversjon til katolisismen. Det var enklere å dra til en 

kirke sammen med mannen, enn hver for seg. Dette kan imidlertid også være uttrykk for 

forholdet til ham, det å ville være sammen i kirken. For henne var det altså ulike forhold som 

aktualiserte veien inn i Den katolske kirke.  

En mann knytter også konversjon til hendelser i familien:  

Så begynte (barnet mitt) å bli større og jeg hadde lyst til å få (barnet) inn på en katolsk skole, 

rett og slett, det er jo litt flaut å si da. Det er jo ikke det som er grunnen for å melde deg inn i 

Den katolske kirken. Men jeg hadde lyst til å få (barnet) inn på (katolsk skole), (…) men det 

var også en av grunnene, må jeg innrømme.  

Det å gi barnet sitt en katolsk utdanning ble altså knyttet til hans egen konversjon. 

Fortellingene om konversjon er forskjellige. Noen oppgir bestemte hendelser som de mente 

var avgjørende for konversjonen, som sykdom, dødsfall i nære relasjoner eller en nær døden-

opplevelse. Andre vektlegger behov for tilhørighet. Andre legger blant annet familieforhold 

til grunn for konversjonen. Dataene viser at konversjon ikke kun er en prosess som er felles 

for alle, men at ulike informanten har forskjellige konversjonsprosesser.  

5.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på hvordan informantene forteller om konversjonen til 

katolisismen. Noen av informantene er inne på tilfeldigheter i sine fortellinger om konversjon 

til Den katolske kirke. Tilfeldighetene handler kanskje ikke om det å bli mer involvert i 

religion, men hvilken retning dette tok. Informantene som forteller om konversjonen som en 

selvfølgelighet, vektlegger at konversjon til Den katolske kirke ikke var tilfeldig. De snakker 

om det som om konversjon var noe forutbestemt. Dette kan ha sammenheng med hvordan 

konvertittnarrativer er uttrykk for postkonvertitt-konstruksjoner. Da det er med på å forklare 

at den nye rollen som konvertitt er noe som skulle være slik.  

Videre har vi sett at det er ulike måter å snakke om konversjon på. En måte å omtale 

konversjon er ved bruk av en endringsretorikk. I fortellingene vises det til endringen som 

finner sted mellom identiteten før og etter konversjonen, da den sistnevnte blir presentert som 
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fullkommen i forhold til den tidligere identiteten. I noen av fortellingene blir det også brukt en 

kontinuitetsretorikk. Informantenes nye meningssystem er en logisk forlengelse av tidligere 

erfaringer. Når det henvises til tiden før konversjon, blir bestemte erfaringer trukket frem, 

som er med på å forklare en slags kontinuitet i fortellingen, som fører til konversjon til Den 

katolske kirke. Noen vektlegger også gjenkjennelse av det katolske fra barndommen i sine 

fortellinger. Dette kan også dreie seg om kontinuitet i sosialisering. Noen jeg snakket med, 

fremhever at konversjon var basert på et individuelt valg som ble tatt. Dette kan også ha 

sammenheng med at samfunnet vi lever i, er opptatt av individuelle valg.  

Det er ulik vektlegging av hendelser og forhold i fortellingene om konversjon. Noen oppgir 

bestemte forhold som sykdom, nær døden-opplevelse og dødsfall i nære relasjoner i sine 

fortellinger om konversjon. Disse forholdene blir av noen omtalt som viktige bestanddeler av 

konversjonsprosessen. Noen forteller om subjektive behov, som behovet for en religiøs 

tilhørighet, som bakgrunn for konversjon til Den katolske kirke. Andre forteller også om 

familieforhold rundt konversjon, som også hadde en betydning i konversjonsprosessen. Derav 

har vi sett at det er veldig ulike fortellinger om konversjonsprosessen og at ulike forhold blir 

fortalt om som betydningsfulle. Det vil si at det ikke er snakk om kun én konversjonsprosess 

som er lik for alle. Alle fortellinger om konversjon er subjektive og er relatert til hver enkelt 

informant. Derfor blir ulike bakgrunner for konversjon fortalt om i disse fortellingene.  

 



51 

 

6 Fortellinger om Den norske kirke og 

Den katolske kirke 

Til tross for ulikheter har flere av fortellingene noen fellestrekk. Dette handler i større grad 

om hvordan Den norske kirke og Den katolske kirke blir presentert, som en kontrast til 

hverandre. I fortellingene uttrykkes det at Den norske kirke ikke møtte deres trosbehov. Her 

vektlegges kirkens endrede praksis, som fører til misnøye. I noen av fortellingene er det en 

klar posisjonering mot Den norske kirke. 

6.1 Fortellinger om Den norske kirke – en fortelling om 

endring 

Under intervjuene ble det spurt om informantene hadde hatt erfaring med andre trossamfunn 

forut for konversjon. Her ble det ofte snakket om Den norske kirke og hvilke forhold 

informantene hadde til denne kirken. Aspektene som vektlegges i fortellingene, er endringer i 

Den norske kirke og ritualer. En kvinne i 70-årene forteller om kirken hun tilhørte:  

Og der i den kirken var det slik at de ønsket å ansette en som skulle, først og fremst skulle ta 

seg av konfirmantene, men han var også teolog og han var samboende. Og da kjente jeg at 

dette er jeg ikke bekvem med, at en samboer skal undervise konfirmanter i for eksempel i 

samlivsspørsmål. I den menigheten vi tilhørte, ville man akseptere noe som jeg mente var i 

strid med Guds ord.  

Hun snakker om en konkret hendelse hvor hun mente at kirken gjorde noe som var i strid med 

Guds ord. Denne fortellingen handler om moralske verdier og hvilken følelse som oppstod i 

møte med kirkens praksis, nemlig en ubekvem følelse. Kirkens endrede praksis blir trukket 

frem som å være i strid med hva hun mente en kirke skulle stå for. På grunn av disse 

forholdene i kirken valgte hun å søke seg videre.  

En mann i 70-årene vektlegger også det moralske i sin fortelling:  

(…) når noen spør om min konvertering pleier jeg å si at jeg flyktet ikke fra Den norske kirke, 

jeg har ikke tatt avstand fra Den norske kirke, men det var veien min frem til Den katolske. Så 

nei, det er ikke sånn at jeg flyktet fra. Men så kom en rekke saker i Den norske kirke. Det 

dreide seg om samliv, det dreide seg om tilsetting av mennesker i kirkelige stillinger, hvor jeg 

syns at Den norske kirke mistet fotfestet, sånn rent, hva skal jeg si, kirkelig sett på et bredere 

plan enn akkurat det norske. Jeg syns Den norske kirke begynte å distansere seg fra og lage 
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sine egne løsninger i forhold til den større kristenhet. De lagde en slags selvdefinert 

kirkeforståelse. 

Han beskriver sitt engasjement i Den norske kirke som et nødvendig steg på veien til Den 

katolske kirke. Slik sikter han til tidligere erfaringer, og konversjon blir en logisk forlengelse 

av disse erfaringene. Derav kommer det frem en kontinuitet i fortellingen (McGuire 1987: 

66). Fortellingen omhandler samliv og tilsetting av mennesker i kirkelige stillinger. Han 

definerer endringene i kirken med «Den norske kirke mistet fotfestet». Den skapte sin egen 

forståelse, som viser til kirkens praksis som er i endring.  

Flere av informantene vektlegger kirkens endrede praksis. En mann i slutten av 40-årene 

presenterer sitt syn på Den norske kirke slik: «(…) jeg følte også at Den norske kirke var i 

ferd med å bli veldig preget av politikk og en slags sånn forpliktelse til å være moderne og 

politisk korrekte fremfor å stå for (…) det opprinnelige budskapet (…).« Han kommer inn på 

endringer i Den norske kirke, som han mener ikke står i samsvar med «det opprinnelige 

budskapet». Dette handler om hva endringene i Den norske kirke gjør med kirken, nemlig til 

tap av det opprinnelige. Her ligger fokuset på kirkens praksis, som er i strid med hans 

forventning av en kirke. En kvinne i slutten av 60-årene kommer inn på noe av det samme i 

sin fortelling:  

(…) men jeg mener Den norske kirke, det beklager jeg litt, syns at den selger litt sjelen sin for 

å bli moderne og være tiltrekkende, men nettopp derfor er jeg veldig glad for at jeg er 

katolikk, for det er kjempevanskelig i en tid som forandrer seg så fort.  

Hun kommer også inn på Den norske kirkes forsøk på å være «moderne», altså kirkens 

praksis som er i endring. Hun oppfatter at kirken gir opp sjelen sin til fordel for det moderne. 

Slik er det ikke kun snakk om en endring, men det å forlate noe, gå vekk fra «sjelen», som 

kan vise til det opprinnelige. Dermed blir dette en metafor for hva endringene i kirken fører 

til. De endringene som finner sted, både i kirken, men også i resten av samfunnet, gjør at hun 

er glad for å være katolikk. Dermed sikter hun til en stabilitet ved det å være katolikk, da det 

tar var på det opprinnelige. Det blir lagt vekt på at kirken forsøker å være noe annet enn det 

informantene mener den skal være. For dem går en modernisering av kirken og endring på 

bekostning av det «opprinnelige». 

En kvinne i begynnelsen av 30-årene forteller:  

Jeg følte vel at Den norske kirke mistet seg selv, at den mistet seg selv som kirke (…) så var 

det veldig vanskelig å egentlig skjønne hva kirken faktisk sto for, og personlig så syns jeg det 
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var frustrerende å ikke få noe mere håndfast fra prester (…) Jeg savnet noe som var mer 

håndfast (…), i kombinasjon med å føle at den kirken (jeg) sto i, ikke helt stilte opp for meg 

som troende eller den var på en måte ikke nok, så følte jeg at jeg fant det jeg lengtet etter da, 

når jeg ble kjent med Den katolske kirke. 

Hun vektlegger mye av det samme i sin fortelling som de ovenfor, da dette også er en 

fortelling om kirkens endrede praksis. Utsagnet «den mistet seg selv som kirke» reflekterer en 

formening om at kirken har gått bort fra noe den opprinnelig skulle være. Endringene og 

uenighetene i Den norske kirke blir tatt frem som utfordrende. Det blir beskrevet som 

«frustrerende», som viser til følelsen dette utløste. Hun viser til et savn etter en klar orden, det 

«håndfaste», og det hun lengtet etter var noe hun fant i Den katolske kirke. Lengsel er altså 

følelsen hun beskriver i sin tilknytning til det katolske. En mann i midten av 30-årene 

forteller:  

I denne menigheten (…) så følte jeg at her har dere tatt et for langt steg vekk fra det som er 

deres kall som kirke, (…) kallet til kirken, i hvert fall min tanke da, er ikke først og fremst å 

please folk (…) jeg følte at akkurat den kirken var litt på vei, at den var på vei for å bli veldig 

utvannet. 

Han forteller samsvarende om en kirke som har forandret seg. Endringen definerer han 

gjennom «tatt et for langt steg vekk fra det som er deres kall som kirke». Kirken er ikke 

lenger det den først var. «Utvannet» kan være et uttrykk for at kirken slipper på sine 

prinsipper som kirke. Han forteller at kirken ikke er der for å skulle gjøre folk til lags. Det er 

kirkens praksis som blir omtalt i negative termer. En kvinne i begynnelsen av 30-årene 

beskriver også noe av det samme i sin fortelling: «Og det var liksom kirken Den norske 

kirke, som jeg følte innrettet seg mer og mer etter folket, enn at folket liksom skulle følge.» 

Hun kommer inn på kirkens rolle og hvordan denne har endret seg fra å være en autoritet, som 

folk skulle følge til å bli til en institusjon som følger folket.  

Et annet tema i fortellingene er ritualene. En mann i 70-årene forteller:  

Når jeg lærte det (sakramentene) å kjenne i Den katolske kirke, så må jeg jo si at jeg tror 

kanskje det som var det viktigste skillet for meg var at jeg gikk fra en kirke hvor sakramentene 

hadde en relativt svak stilling og til en kirke hvor sakramentene er helt sentrale i troslivet. Det 

var veldig viktig for meg. Jeg tror kanskje det var det viktigste når det kommer til stykket. 

Men samtidig, jeg ble jo ikke negativ til Den norske kirke, for å si det sånn, jeg gikk ikke fra 

noe fordi det ikke passet meg, men jeg gikk til noe som tiltrakk meg.  

Han fremhever det sakramentale som det viktigste ved overgangen fra Den norske kirke til 

Den katolske kirke. Denne fortelleringen handler mer om ritualer enn endringer i Den norske 
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kirke. Han vektlegger at han ikke ble negativ innstilt til Den norske kirke, men at Den 

katolske kirke tiltrakk ham, noe som heller kan peke mot en fordypning av troen.  

En kvinne i slutten av 60-årene forteller også om en slags fordypning av troen: «Det ligger 

nok kritikk i min konversjon av Den norske kirke, men samtidig ligger det en lengsel etter noe 

som er fyldigere og fullere.» Hun beskriver en del av sin konversjon som kritikk av Den 

norske kirke, men samtidig forteller hun at den inneholdt «en lengsel etter noe som er 

fyldigere og fullere», som referer til det katolske. Slik blir det å konvertere til katolisismen en 

dragning mot det fyldigere og fullere, som hun knytter til følelsen av lengsel. Det kan tyde på 

at hun ser på sin konversjon mer som en fordypning av troen enn en kritikk av Den norske 

kirke.  

Fortellingene om Den norske kirke er fortellinger om endring. Det er fortellinger om å forlate 

det opprinnelige til fordel for det moderne. Det er fortellinger om en utvikling som går på 

bekostning av det opprinnelige. Et fellestrekk er tap, eller hvordan kirken ikke lenger er det 

den en gang var. Flere av informantene er av den oppfatning at kirken forsøker å gjøre og 

være noe som ikke er i tråd med deres oppfatning av hva en kirke skal være. I endringene som 

finner sted, blir kirken fremmed. I noen av fortellingene kommer informantene inn på 

konkrete hendelser eller forhold i Den norske kirke, som aktualiserer veien videre. De rammer 

inn fortellingene om Den norske kirke som en utilfredsstillende kirke.  

Flere av fortellingene har emosjonelle bilder, som frustrasjon, lengsel og sorg. De negative 

emosjonelle elementene er knyttet til fortellingene om Den norske kirke, som informantene 

knytter en utilfredshet til. Noen oppgir midlertidig eksplisitt at de ikke har tatt avstand fra Den 

norske kirke, men ser på tidligere engasjement der som et nødvendig skritt på veien mot Den 

katolske kirke. Det emosjonelle bildet flere av informantene her kommer med, er lengsel mot 

det katolske, noe vi nå skal se på.   

6.2 Fortellinger om Den katolske kirke – en fortelling om 

stabilitet 

Fortellingene om Den katolske kirke er forskjellige fra de om Den norske kirke. Der 

fortellingen om Den norske kirke dreide seg om endringer, dreier disse fortellingene seg om 

stabilitet. En kvinne i 70-årene vektlegger de moralske verdiene i sin fortelling:  
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Ja, du vet det som skjer nå. Med hele oppløsningen av Den norske kirke og ikke bare Den 

norske kirke, men liksom samfunnet i det hele tatt. (…) Så jeg er veldig glad for å kunne 

tilhøre Den katolske kirke. For den tar så vare på tradisjonene og den er så vanskelig å rokke, 

den er så solid, ikke sant. (…) Og de er så fundamentert, så det i denne tid som vi har nå, så er 

jeg veldig glad for å tilhøre den kirken. Og at disse tingene jeg vokste opp med og syns har 

vært viktig. Som for eksempel synet på ekteskapet og synet på kvinnelige prester og ja, en del 

av disse, ja synet på samkjønnet samliv, altså. Og disse tingene som var fremmed for noen år 

siden når jeg vokste opp, de har Den katolske kirke fremdeles som sine verdier. Og det 

kjennes bekvemt for meg. 

Hun beskriver samtiden med begrepet «oppløsning», og hun viser til Den norske kirke, men 

også til resten av samfunnet. Hun uttrykker glede ved å være del av Den katolske kirke 

nettopp på grunn av endringene som skjer i samfunnet. «Den tar så vare på tradisjonene (…) 

den er så vanskelig å rokke, den er så solid» viser til stabiliteten hun finner i Den katolske 

kirke. Hun viser videre til de verdiene hun vokste opp med, som Den katolske kirke fortsatt 

står ved, og omtaler dette som bekvemt. «Bekvemt» i denne sammenhengen kan betegne at 

det ikke er fremmed. Da tegner hun et bilde av Den katolske kirke som stabil, som står for det 

den alltid har gjort. Dette blir bekvemt, da det er noe hun kjenner til fra de rammene hun 

vokste opp i. Denne fortellingen omhandler de moralske aspektene ved kirken, som 

samkjønnet samliv og kvinnelige prester, og hvordan kirkens praksis er med på å ta vare på 

disse verdiene.  

En kvinne i 60-årene forteller en annen fortelling om de moralske verdiene i kirken:  

Selvfølgelig kan man rive seg i håret over kirkens sendrektighet, ikke sant, det kan man jo 

gjøre. Men det er liksom essensen, det er ting som er veldig viktig for meg. Jeg føler at, i dag, 

at kirken, i alle fall ikke, altså den (Den katolske kirke) er sen, jeg skulle gjerne sett kvinnelige 

prester, jeg skulle gjerne sett sølibat opphevet, men jeg, i dag så ser man mer og mer at det i 

alle fall er godt, syns jeg, at det som er sant ikke plutselig blir usant i morgen, eller omvendt. 

Altså jeg har litt problemer med at når alle gjør det, blir det plutselig sant. Altså jeg syns Den 

katolske kirken har en kjerne som på en måte er bestandig, forstår du? 

Hun vektlegger de moralske verdiene i kirken, som omhandler sølibat og kvinnelige prester. I 

motsetning til foregående informant er dette aspekter ved kirken hun ikke er enig i. «Den 

(Den katolske kirke) er sen» viser både til stabiliteten dette gir og forklarer hvorfor kirken står 

ved disse verdiene. «Altså jeg syns Den katolske kirken har en kjerne som på en måte er 

bestandig» viser til stabiliteten i kirken. Kirkens praksis forandres ikke raskt, og dette skaper 

stabilitet. «I dag så ser man mer og mer at det i alle fall er godt, syns jeg, at det som er sant 

ikke plutselig bli usant i morgen, eller omvendt» sier noe om det følelsesmessige aspektet ved 

stabilitet. Stabilitet skaper trygghet, da flyktige endringer er noe hun ikke må forholde seg til.  
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Begge disse fortellingene omhandler de moralske verdiene i kirken, som uttrykker stabilitet i 

kirken. Selv om informantene har forskjellige oppfatninger rundt de moralske verdiene, er 

essensen i fortellingene at Den katolske kirke har en stabil praksis, noe som gjør kirken 

forutsigbar. Dette er med på å utløse positive følelser hos informantene. 

Andre vektlegger det rituelle i sine fortellinger, som også blir knyttet til stabilitet. En mann i 

70-årene forteller:    

Jeg tror at hovedsaken var nok at jeg syns Den katolske kirke … det ble mer og mer tydelig 

for meg at den stod for nettopp det sakramentale som du ikke kunne endre. Du kunne ikke lage 

deg en ordning, som skulle ta vare på det ene eller det andre. Du må ta ordninger som hadde et 

innhold, og det er jo det store, syns jeg, med liturgien, at liturgien den tar vare på troens 

innhold. (…) Men det er noe med min egen åndelig utvikling, som ble mer og mer ute av 

samsvar med den kirken jeg tilhørte, min egen utvikling lengtet jo mot det katolske. (…). 

Sakramentene blir her et symbol på stabiliteten i kirken. Han forteller om sin egen religiøse 

utvikling. «Min egen utvikling lengtet jo mot det katolske» sier noe om hvordan han ser på 

sin vei mot Den katolske kirke som en lengsel. Slik blir lengsel satt i sammenheng med det 

katolske.  

Flere av informantene fremhever Den katolske kirkes stabile praksis i sine fortellinger. En 

mann i 30-årene forteller: «(…) nettopp det at kirken er så tungrodd, at det er veldig lite som 

forandrer seg, det er i hvert fall ingen ting som forandrer seg over natten, det hadde jeg en 

veldig tillit til (…).» Han viser til en endring, som ikke finner sted i Den katolske kirke, som 

igjen utrykker stabiliteten i kirken. «Tillit» uttrykker følelsen denne stabiliteten bringer med 

seg. Slik knytter han stabilitet til følelsen av å kunne ha tillit til kirken. 

En mann i 40-årene forteller: «(…) Kirken (Den katolske kirke) står på et gammelt og et 

forbausende solid fundament, da, egentlig, og ja, jeg syns det var en trygghet i det, på en 

måte.» Han tematiserer i likhet med foregående informanter at Den katolske kirke er stabil og 

hvordan dette gir han «trygghet». Slik vektlegger han den emosjonelle siden ved stabilitet i 

kirken. En kvinne i 70-årene omtaler også denne tryggheten: «(..) jeg tror at det katolske var 

trygt for meg, jeg syns den virket mer omfavnende, ikke avvisende.» 

Positive emosjonelle bilder kommer frem i fortellingene om Den katolske kirke, da stabilitet 

blir noe som skaper en følelse av trygghet og tillit. Stabiliteten i Kirken blir tematisert i 

kontrast til kirkens endrede praksis i Den norske kirke. Slik kan stabiliteten i kirken være et 

aktualiserende forhold i konversjonsprosessen til Den katolske kirke. På en annen side er 
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fortellingene om stabilitet med på å legitimere valget om konversjon. Fortellingen om Den 

norske kirke, som en fortelling om en endret praksis, kan tjene som forklaring på hvorfor 

informantene valgte å vende seg vekk fra denne. Likedan kan fortellingene om Den katolske 

kirke forklare valget om konversjon gjennom dens stabilitet. 

6.3 En åpenhet for endring  

Det er flere av informantene som kommer inn på endringer de gjerne skulle sett i Den 

katolske kirke. Følgelig ligger det også en viss kritikk og åpenhet for endring i noen av 

fortellingene. En mann i 40 årene forteller:  

(…) Så har de selvfølgelig mye forstokket meninger i Den katolske kirken, som liksom er 

pålagt. Altså hadde det vært opp til meg, hadde det vært kvinnelige prester og sånn der 

kondomforbud og sånne teite ting som helt sikkert kommer til å, det kommer det også i Den 

katolske kirke, men det tar 100 år, og det syns jeg, det er litt vanskelig å svelge når sitter og 

hører det der (…).  

I fortellingen kommer det frem at det er flere ting i kirken som han mener burde endres. Dette 

handler om de moralske verdiene i kirken. Han viser til at dette er endringer som også vil 

finne sted i Den katolske kirke, men at det vil ta tid. En kvinne i 30-årene sier:  

Jeg syns det er litt vanskelig med synet på homofile og lesbiske. For jeg er også konservativ 

og også verdikonservativ, men jeg er ikke sikker på om de skal nektes kommunion hvis de bor 

sammen, men det er min personlige mening, jeg syns det er problematisk, for hvis det er sånn 

at man skal praktisere full nestekjærlighet, gjør man jo ikke det med å stenge. 

Hun oppgir at noen av de verdiene kirken står for ikke samsvarer med «nestekjærlighet». 

Dette kan tyde på at noen av kirkens moralske verdier er vanskelige å forholde seg til for noen 

av informantene. En mann i 30-årene forteller:  

Jeg vil påstå det at jeg er en veldig liberal mann, og jeg er både for abort og for homofili og 

you name it. Altså, for meg så … så klart det er utfordrende å skulle forsvare en kirke som har 

såpass mye drit på seg, som den har. 

Han trekker i likhet med kvinnen i 30-årene på en fortelling om utfordringer, som handler om 

de moralske verdiene i kirken.   

Flere oppgir at noen av verdiene er vanskelig å forhold seg til. De samme sakene i kirken blir 

her ofte trukket frem, som homofili, abort, samboerskap og kvinnelige prester. Det er i noen 

av fortellingene en åpenhet for endring når det gjelder disse spørsmålene. Det kan derfor tyde 
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på at det ligger en diskrepans i noen av fortellingene, da de vektlegger at stabiliteten i kirken 

er med på å opprettholde det opprinnelige budskapet, men at de allikevel ønsker endring av 

noen av de moralske verdiene i kirken.  

6.4 Følelsen av å være «hjemme» 

Flere av fortellingene handler om «å føle seg hjemme». Denne analogien blir benyttet både i 

sammenheng med Den norske kirke og i sammenheng med Den katolske kirke. Det å føle seg 

hjemme uttrykker en følelse av tilhørighet. Et hjem er en abstrakt forestilling og innebærer en 

ide om tilhørighet. Hjem som ide uttrykkes også gjennom ulike typer narrativer som lengsel 

og nostalgi (Danielsen, Moen og Helset 2004: 34). Det informantene uttrykker som lengsel 

mot det katolske i fortellingene, kan derfor ha sammenheng med ideen om å føle seg 

«hjemme».  

Marianne Gullestad (1989) knytter hjem og identitet sammen. «Hjemmet» symboliserer de 

verdiene mennesker skaper. Gjennom hjemmet skaper individet en følelse av retning og 

mening og binder ulike roller til opplevelsen av en helhetlig person (Gullestad 1989: 59). I 

denne sammenheng kan altså det å føle seg «hjemme» ha noe å gjøre med at Den katolske 

kirke reflekterer de verdiene som er viktige for informantene. Det kan også handle om å 

kunne være seg selv. Når identiteten informantene har, samsvarer med katolisismen, blir det 

snakket om denne følelsen. Ideen «hjemme» kan knyttes til trygghet og tilfredshet, og slik kan 

det å være hjemme bety å være der en hører til (Sarup 1994: 94). Mada Sarup (1994: 95) 

knytter også konseptet av hjem til identitet. En kvinne i slutten av 60-årene forteller:  

Det er klart at jeg var hjemme fra a til å i Den norske kirke. (…) så Den norske kirke har jeg 

vært hjemme i på alle måter. Også dette her med å lære salmer og salmebøker, det betydde jo 

at kommer man inn, altså jeg har vært aktiv og jeg har vært med, jeg kunne jo salmene og jeg 

kan dem jo fremdeles utenat. Men det betyr jo også at folk som var mer kirkefremmede også 

kunne komme inn i en gudstjeneste og delta og ikke være fremmed. Og det er også faren ved 

liturgisk endring, altså når man endrer liturgi, at du også kutter av veldig mange, fordi de ikke 

kjenner seg igjen og føler seg fremmede og det har jeg helt konkret utsagn på, hvor protestene 

er store. "(navn), hva er det de holder på med? Hva er det de holder på med? Hvorfor forandrer 

de dette? Vi kjenner oss ikke igjen." Så det er et problem.  

Det å følte seg hjemme i Den norske kirke assosieres her med salmene. Hun bruker salmene 

for å forklare hvordan mennesker som ikke er så godt kjent med kirken, kan komme inn og 

ikke kjenne seg fremmed. De liturgiske endringene gjør det motsatte, nemlig at folk føler seg 

fremmed i kirken. Slik følte hun seg hjemme i Den norske kirke tidligere, men de liturgiske 
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endringene gjorde at hun nå føler seg fremmed. En annen kvinne i 60-årene kommer også inn 

på dette med å føle seg hjemme: «(…) Jeg føler meg hjemme. (…) Jeg er veldig glad for å 

tilhøre kirken (Den katolske kirke), på en måte. Jeg føler meg hjemme når jeg er i utlandet. 

Om jeg ikke skjønner et squat, så føler jeg meg hjemme.» Det å føle seg hjemme i Den 

katolske kirke er ikke begrenset til nasjonale grenser eller språk. Hjemmefølelsen er 

tilsynelatende viktig, da den sier noe om tilhørighet. Konvertittene uttrykker den nye 

tilhørigheten med at de «føler seg hjemme» i Den katolske kirke. En mann i 30-årene forteller 

om denne hjemmefølelsen:  

Men ja, jeg føler meg jo mye mer hjemme der Den katolske kirke enn jeg noensinne gjorde i 

Den norske kirke, sånn sett. For meg så er det noe flott når man tar hverandre i hendene mot 

enden av en gudstjeneste, og det er mennesker som er ifra alle lag i samfunnet og det er fra 

alle verdens hjørner og man snakker ikke nødvendigvis det samme språket, men jeg syns det 

er noe veldig flott i akkurat det. 

Hjemmefølelsen i denne sammenhengen er å føle et fellesskap med alle i kirken, på tvers av 

klasser og språk. Han trekker på det multikulturelle i sin fortelling som en god side ved 

kirken. De jeg snakket med, føler at de hører til i Den katolske kirke. I fortellingene om Den 

katolske kirke som en stabil kirke kommer flere inn på følelsen av trygghet, som også kan 

vise til denne hjemmefølelsen.  

6.5 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg sett på hva informantene forteller om Den norske kirke i forhold til 

Den katolske kirke. Dette er temaer som går igjen i flere av fortellingene. Mange av 

informantene posisjoner seg mot Den norske kirke, da de fremhever Den norske kirkes 

endringer, som står i strid med det opprinnelige. Slik er disse fortellingene fortellinger om 

endring, som står i opposisjon til det informantene forventer av en kirke. Slik forklarer 

informantene hvorfor de har valgt bort denne kirken. De inntar en posisjon for Den katolske 

kirke, og hevder at kirkens praksis ikke er i endring, og at dette fører til stabilitet. 

Fortellingene om Den katolske kirke er fortellinger om stabilitet. Denne stabiliteten fører til 

en trygghetsfølelse hos flere av informantene og er noe de bruker for å forklare hvorfor de nå 

er katolikker.  

I noen av fortellingene uttrykkes det også en viss kritikk og åpenhet for endring i Den 

katolske kirke. Dette omhandler som regel de moralske verdiene i kirken, som homofili, 
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abort, samboerskap og kvinnelige prester, hvor noen av informantene er uenig i kirkens 

verdier. Dette kan tyde på at det er en diskrepans i noen av fortellingene, da de vektlegger at 

lite endringer fører til stabilitet i kirken, men at de samtidig ønsker endringer på visse 

områder.  

Noen av dem jeg snakket med, forteller om det å føle seg «hjemme» i kirken. Det å føle seg 

hjemme er en analogi som blir benyttet for å beskrive en tilhørighet til kirken. Dette kan også 

beskrive det motsatte av det å føle seg fremmed i en kirkelig sammenheng.  
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7 Tiden etter konversjon 

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for hvordan informantene forteller om det å være del av 

Den katolske kirke. Jeg vil også se på hvordan informantene forholder seg til utfordringer i 

kirken.  

7.1 En global kirke  

Under intervjuene spurte jeg informantene om hvordan de syns det er å være del av Den 

katolske kirke. Flere av informantene trekker frem fellesskapet i kirken i sine fortellinger. Her 

blir det særlig lagt vekt på det rituelle (messen, liturgien), som muliggjør et slik fellesskap. En 

mann i 70-årene forteller:  

Jeg syns det er (et) fantastisk fellesskap. Vi var for noen år siden, min kone og jeg, i (by) i 

(europeisk land) og vi gikk i kirken der. (…) Og jeg deltok i messen. Det var jo riktig nok 

latin, men jeg kjente igjen alt sammen. Og det å være en del av et så stort 

verdensomspennende fellesskap, det syns jeg er kjempestort.  

Han trekker på det verdensomspennende fellesskapet, noe som muliggjøres gjennom en felles 

liturgi for alle. Fellesskapet er uavhengig av landegrenser og språk. Denne fortellingen 

omhandler dermed det rituelle (messen) som gjør et slik globalt fellesskap mulig.  

En kvinne i 30-årene snakker også om det globale fellesskapet i sin fortelling: «Og universell 

kirke, det syns jeg også var veldig gøy, at liksom når man er ute og reiser, så er det en følelse 

av at vi er sammen, kan skjønne liturgien og være med selv om jeg ikke skjønner italiensk 

eller spansk eller, ja.» Hun trekker på en fortelling om fellesskap som er uavhengig av språk 

og nasjonale grenser. Her vises det også til det rituelle (liturgien), som muliggjør fellesskapet. 

En mann i 30-årene trekker også frem det rituelle i sin fortelling:  

(…) så det var noe jeg ble fascinert av, at her kan jeg faktisk sitte å delta på en messe over hele 

verden, trenger nesten ikke å forstå språket, for det er det er den samme gangen i messen 

overalt, da, som det har vært i, ja det har vel omtrent vært i 2000 år … sånn feires messen over 

hele verden (…). 

Han vektlegger messen i sin fortelling som avgjørende for det globale fellesskapet kirken han 

tilhører, består av.  
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Flere av informantene snakker altså om det globale fellesskapet i sine fortellinger om hvordan 

det er å være en del av Den katolske kirke. Det som blir trukket på i fortellingene om Den 

katolske kirke er det rituelle, som messen og den tilhørende liturgien, som er med på å skape 

et verdensomspennende fellesskap.  

Selv om flere omtaler det globale fellesskapet som positivt, er det noen av informantene som 

forteller om det lokale fellesskapet som problematisk. En kvinne i 70-årene sier: «Og dette å 

få etablert et fellesskap med andre mennesker (…) det er vanskelig når man har så veldig 

forskjellige kulturell bakgrunn.» Problematikken rundt fellesskap knytter hun til ulike 

kulturelle bakgrunner. En kvinne i 30-årene forteller:  

(…) men når vi kommer til kirken, får ikke (mitt barn) lov å være med, fordi da går de spanske 

barna til det spanske miljøet og de polske barna går til de polske. Så står vi der igjen og har 

ikke noe tilbud før katekesealder, og (barnet mitt) og jeg blir på en måte utenfor kirken, fordi 

jeg har ingen katolsk tradisjon (…).  

Hun viser til utfordringene ved de nasjonale grupperingene i kirken, da de forskjellige 

nasjonalitetene har egne messer. Hun føler seg utenfor, ettersom hun har kommet sent inn i 

kirken, siden hun er konvertitt. Slik blir fellesskapet lokalt utfordrende. 

I mange av fortellingene blir det globale fellesskapet fremhevet. Det rituelle, altså messen, 

gjør et slikt fellesskap mulig, da den er uavhengig av landegrenser og språk. Flere av 

informantene har erfaringer med det globale fellesskapet ved utenlandsreiser. Fellesskap blir 

også fortalt om lokalt og blir heller satt i sammenheng med utfordringer. Slik kan det globale 

fellesskapet ha en annen betydning for noen av informantene enn fellesskapet de finner i 

menighetene de tilhører. Dette kan det tyde på at det er en spenning mellom det globale og det 

lokale fellesskapet som det blir snakket om. Det kan også tyde på at det er en annen 

forventning til det globale fellesskapet enn fellesskapet lokalt. Forventninger til det globale 

fellesskapet blir oppfylt gjennom det rituelle, messen, da den er noenlunde lik over hele 

verden. Fellesskap blir derav definert gjennom rituell praksis. Det lokale fellesskapet blir 

definert gjennom kulturelle bakgrunner og nasjonale grupperinger. Det kan virke som om det 

ikke her holder med et fellesskap basert på rituell praksis alene.   

7.2 Det liturgiske og sakramentale  

Det liturgiske og sakramentale blir trukket frem som viktig i sammenheng med det å være del 

av Den katolske kirke, da det skaper en fast form. En kvinne i 60-årene sier:  
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Og det er også noe av det jeg finner veldig betagende i nattverdliturgien (…), altså, se ikke på 

mine synder, men på min kirkes tro, altså det er kirken som tror, jeg som individ får hvile i 

dette moderfanget, for å si det slik. Altså det er kirkens tro som bærer.  

Det vektlegges at det ikke er opp til informanten selv å bære troen, men at det er kirken som 

bærer den, og dette gir en form for hvile. Det kan bety at det ikke er informanten alene som 

står ansvarlig for troen i Den katolske kirke, da det ikke er noe individuelt ansvar.  

En kvinne i 30-årene har en liknende fortelling om liturgien i Kirken: «Ja, for jeg liker, jeg 

hviler veldig godt i liturgi, eller at ting har en fast form. (…), jeg hviler veldig i det at noe har 

en fast form (…).» Hun setter også liturgien i sammenheng med det å kunne «hvile» i kirken. 

Liturgien er med på å skape noe fast og stabilt, da den er forutsigbar. Stabilitet er et 

gjennomgående tema når informantene snakker om Den katolske kirke.  

Kvinnen i 30-årene sier også: «Når jeg ser tilbake på det nå, så handlet det jo om, på en måte, 

at jeg følte mer og mer på at jeg måtte bære kirken (Den norske kirke), at jeg måtte liksom 

mene noe om alt». Det kan tyde på at hun følte at hun hadde et for stort ansvar i Den norske 

kirke, da hun måtte mene noe om alt. Ansvaret hun tidligere følte på, blir gjennom konversjon 

til katolisismen flyttet fra henne som individ til kirken. Det å kunne «hvile» i blir satt i 

sammenheng med liturgien i Den katolske kirke. Det sier også noe om at informantene selv 

ikke har ansvar, men at det er kirken som står ansvarlig for troen. Denne måten å uttrykke seg 

på viser implisitt til protestantismens syn på ansvaret for troen, som er individets. Når 

informantene kommer inn i Den katolske kirke, finner de «hvile», fordi her blir dette kirkens 

ansvar.  

Noen av informantene vektlegger også sakramentene. En mann i 70-årene forteller om dette: 

«Som du vel vet er Den katolske kirke, når det gjelder trospraksis, veldig sentrert rundt 

sakramentene (…) Men altså alle de sakramentene er veldig sentrale i trospraksis for 

katolikker og ble veldig viktig for meg, det oppfattet jeg veldig fort (…).» En kvinne i 30-

årene forteller hvorfor sakramentene i Den katolske kirke var viktige for henne: «Så 

sakramentet i foredragene husker jeg også som en sånn god ting, da. At man har noen verktøy 

i troslivet sitt. Ikke bare skal ta ansvar for ting selv, men at det er ting man kan få på veien.» 

Sakramentene blir her noe som gjør at ansvaret flyttes fra henne til kirken.  

Det verdensomspennende fellesskapet er det flere av informantene som fremhever, som ofte 

blir satt i sammenheng med det rituelle, altså liturgien som er lik over hele verden. Noen 

fokuserer imidlertid på at felleskap lokalt i kirken er vanskelig å forholde seg til. Det 
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liturgiske og det sakramentale skaper en orden og settes i sammenheng med det å kunne 

«hvile» i kirken, da det er kirkens tro som «bærer».  

7.3 Synet på Maria 

Videre skal vi se på noen aspekter flere informanter synes er vanskelige med Den katolske 

kirke. Jeg spurte informantene om det var noe de syns var utfordrende. Flere av informantene 

fortalte om synet på Maria. Sitatet som følger, sammenfatter mange av informantenes syn på 

Maria. En mann i 30-årene sier:  

(…) som har tatt tid å få helt under huden eller så som det tar tid å bli kjent med, da, den 

katolske kirkes syn på Maria er jo veldig kontrastfylt, altså det finnes jo ikke i Den norske 

kirke, det er jo veldig tabutema, så det var veldig nytt, ikke sant. Og det føler jeg har tatt 

mange år òg, og jeg har sikkert ikke skjønt alt enda i det hele tatt, men det har kanskje vært 

den tingen jeg har jobbet mest med å klare å få et hjerte for eller et eller annet da ja, klare å 

forstå (…), så jeg var aldri i noe opposisjon mot det overhodet, absolutt ikke, men det er jo 

ikke en sånn prosess jeg blir ferdig med, det er jo … det må jo være kontinuitet i det, eller noe 

som utvikler seg hele tiden, ja.  

I fortellingen vektlegger han synet på Maria som en læringsprosess. Dette er en 

læringsprosess han mener han fortsatt ikke er ferdig med. Begrunnelsen for at han ikke har 

fått dette «helt under huden», er Marias posisjon i Den norske kirke, som står i stor kontrast til 

synet på Maria i Den katolske kirke. I Den katolske kirke har Maria en særstilling i 

frelseshistoriene, da hun ble utvalgt til å føde Guds sønn (Kristus). Derfor blir hun æret som 

Guds Mor. Gjennom å ære Maria æres Kristus, fordi Marias oppgave er å peke på Kristus 

med hele sitt liv. Katolikker ber Jomfru Maria om forbønn. Dette blir gjort i henhold til det 

katolske kirkesyn, der Kirken ikke kun er et fellesskap mellom de troende som lever nå, men 

også med de som har gått hjem til Gud. Det å be Jomfru Maria om forbønn blir sammenliknet 

med å be en kristen venn om forbønn (Den katolske kirke 2003). 

Galonnier og de los Rios (2016) har analysert religiøs konvertittundervisning i USA til ulike 

religiøse retninger. De har sett på hvordan de religiøse organisasjonene lærer bort sin tro og 

hvordan det blir satt opp retningslinjer for utformingen av konversjonsprosessen. De 

vektlegger at konversjon er en læringsprosess (Galonnier og de los Rios 2016: 63). Når vi ser 

på fortellinger om synet på Maria, blir det tydelig at konversjon er en læringsprosess. En 

mann i 30-årene kommer inn på dette: «Maria syns jeg var veldig utfordrende, det er en sånn 

erke-luthersk tankegang, at man er livredd for at Maria skal sette Jesus i skyggen på noe vis, 
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eller at hun skal ta fra han hans rettmessige plass som enerådende Gud (…).» Han begrunner 

Marias posisjon i Den norske kirke og læren om dette, som grunn for at Maria var utfordrende 

å forholde seg til i Den katolske kirke. En kvinne i 30-årene forteller:  

Som mange konvertitter så var jeg en av de som var veldig spent på å skulle ha foredrag om 

Maria. Fordi det er liksom det du har hørt da, ja, men det er jo vranglære og hvordan forholde 

seg til det. Det er også et foredrag som jeg husker veldig godt. Som en sånn, "å ja", 

oppklarende. Som gjorde at det ikke var så skummelt (…) men veldig mange katolikker vil jo 

si at du går glipp av veldig mye hvis du ikke har en hengivenhet til Maria. Det er også en stor 

skatt, da. 

Hun viser til at hun var spent på å lære om Maria, og at hun ikke er alene om dette. Hun 

trekker på en fortelling om det hun har hørt og lært om Maria tidligere. Allikevel omtaler hun 

hengivenhet til Maria som en stor skatt, som viser til hvilken oppfatningen hun har av synet 

på Maria etter konversjon. 

Det kan virke som det er normer for hva det er legitimt å snakke om som er utfordrende ved 

Den katolske kirke blant konvertitter. Siden synet på Maria er så forskjellig fra Den norske 

kirke til Den katolske kirke, er det forståelig at dette blir sett på som en utfordring, ettersom 

det krever en omstrukturering av synet på Maria. Flere av informantene nevner synet på Maria 

i forhold til utfordringer i Kirken. Dette kan kanskje tyde på at det er uskrevne retningslinjer 

for en legitim fortelling om utfordringer.  

Det er imidlertid ikke alle som oppfatter synet på Maria som en utfordring. Noen fortellinger 

baserer seg på at Maria er en selvfølge innen den katolske tro. En mann forteller om sitt 

forhold til synet på Maria:  

Mariologien der visste jeg at jeg hadde noe der som protestant også (…) da var det en bønn 

om at du som er de troendes mor og du som har den store omsorgen, kom nær med ditt nærvær 

og den kappe du kan (…) slå om meg. Og da etter det så opplevde jeg en veldig fred. Det var 

en mystisk opplevelse, en merkelig opplevelse, det er en mariologisk opplevelse og den fikk 

jeg før jeg var katolikk. Da visste jeg at mariologien var sann. (…) Jeg hadde aldri problemer 

med å akseptere Den katolske kirkes ... om Maria, for jeg visste at den var sann. 

Gjennom denne opplevelsen kom han ikke kun til en aksept av Marias stilling i Den katolske 

kirke, men han går så langt som å si at mariologien var sann. Mariologien er læren om Jomfru 

Maria (Den katolske kirke 2003). Han påpeker på samme tid at dette var noe han hadde som 

protestant også. Slik det uttrykkes i hans fortelling er veien til Den katolske kirke en logisk 

forlengelse av tidligere erfaringer. Det er en kontinuitet i fortellingen om synet på Maria. 

Dette kan igjen minne om det McGuire (1987: 66) skriver om som en kontinuitetsretorikk.  
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7.4 Bevissthet rundt Den katolske kirkes utfordringer  

Flere av informantene har en bevissthet rundt at det også i Den katolske kirke finnes 

utfordringer. Disse blir ikke spesifisert i de fleste av fortellingene, men noen nevner 

personkonflikter og overgrep. En kvinne i 60-årene sier:  

Og jeg opplever at jeg er kommet i en god kirkes favn, (…) det er ingen fullkommen kirke, der 

er det karmsprekkeri, der er det mye rart og det er klart at det er absolutt ting å sette fingeren 

på, det er feil og mangler og brist, og ting kunne på enkelte felter vært annerledes i praksis 

(…).  

Hun viser til at Den katolske kirke ikke er fullkommen. Det uttrykkes en bevissthet rundt 

kirkens utfordringer, selv om ingen konkrete forhold her blir trukket frem.  

En mann i 70-årene forteller:  

Så, nei, man kan virkelig ikke si at jeg opplever mye utfordringer i kirken. Men selvfølgelig 

det er jo veldig trist, det er veldig vondt når vi hører om overgrep i Den katolske kirke. Det er 

jo en utfordring for oss troende at dette skjer. Men mennesker er mennesker.  

Selv om han oppgir at han personlig ikke føler på noen utfordringer spesielt, omtaler han 

overgrep i kirken som en problematisk generelt. Her blir utfordringene i kirken omtalt som en 

egenskap hos menneske, som uttrykkes med at «mennesker er mennesker». Utfordringer i 

kirken blir ofte omtalt som menneskelige feil. Når de blir omtalt, blir problemene i kirken ofte 

redusert til individuelle feil, og ikke kritikk mot systemet som sådan. En mann i 30-årene 

forteller:  

Men det ser man jo etter at man konverterer at nei, akkurat de samme problemene som er i alle 

andre kirker med personkonflikter og drit og møkk. Og historien har vist oss at Den katolske 

kirke har jo mye svin på skogen og sånn, det burde jo ikke komme som noen overraskelse at 

der det er mye mennesker, der er det også mye menneskelig skit som skjer. (…) Mennesker er 

mennesker uansett hvor de … hvilken kirke de måtte gå i og der vil du også møte på de 

samme problemene overalt. 

Slik blir utfordringene i kirken avgrenset fra Den katolske kirke som institusjon. Forhold som 

ikke er ønskelig i kirken blir ansett for å være menneskelige feil. Dermed blir feil ikke noe 

som er særegent for Den katolske kirke, men gjøres til noe allmennmenneskelig. Som en 

kvinne i 30-årene forteller: «(…) men det er jo ingen steder som er feilfrie, og der det er 

mennesker er det både ondskap og ting (…).» Det blir lagt vekt på at dette ikke er et typisk 

trekk ved Den katolske kirke i seg selv, men et trekk ved det å være menneske, som både 

består av godt og ondt. Fortellinger om utfordringer i kirken er fortellinger om menneskelige 
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feil. Utfordringene i kirken knyttes derfor ikke til det strukturelle i kirken, men til 

enkeltmenneskers feil. 

7.5 Tribunalsak, tidligere ekteskap og samboerskap  

Noen informanter snakker om tribunalsaker, tidligere ekteskap og samboerskap som 

utfordrende. Noen av informantene har vært igjennom tribunalsaker for å avgjøre hvorvidt 

deres tidligere ekteskap var et gyldig ekteskap eller ikke, ettersom dette må annulleres av Den 

katolske kirke for å kunne inngå et gyldig katolsk ekteskap. I Den katolske kirke har hvert 

bispedømme en egen domstol. Denne har juridisk myndighet innenfor bispedømmes grenser. 

En slik kirkelig domstol kalles et tribunal (Den katolske kirke 2017). Ekteskapsinngåelse kan 

erklæres annullert ifølge den katolske kirkeretten. Det at det erklæres annullert betyr at 

ekteskapet aldri har eksistert. Det må foreligge bestemte grunner for at dette kan bli gjort. En 

grunn kan være formfeil, som mangel på vitner. En annen grunn kan være mangel på vilje 

eller mangel på erkjennelse. Mangel på vilje kan for eksempel være hvis en av partene på 

forhånd utelukker barn. Mangel på erkjennelse kan være uvitenhet om hva et ekteskap 

innebærer. Pave Frans innførte i 2015 reformer i kirkens rettslige strukturer som behandler 

spørsmål om annullering av ekteskap. Han innførte en betydelig forenkling av prosedyrene 

for prøving av gyldigheten av ekteskap (Den katolske kirke 2015). Informantene uttrykker 

tribunalsaker og annullering av ekteskap som krevende og belastende. En kvinne forteller:  

Og jeg måtte ha en tribunalsak, for jeg hadde vært gift før. (…) jeg ble sammen med han når 

jeg var (ung) og så giftet vi oss rundt (tjue årene) og så ble vi skilt (x) år etterpå. (…) Og så 

ble det en tribunalsak, jeg måtte jo få annullert dette giftermålet mitt. Og det var egentlig en 

veldig stor belastning. (…) Nå var det heldigvis en grei sak, han var ikke døpt (…) det var 

liksom ganske klare ting som gjorde at det ekteskapet i utgangspunktet ikke var gyldig, da. 

(…) Hvordan kan dere ikke bare si når ingen av oss var døpt, at dette bare er et ugyldig 

ekteskap, ferdig med det. Ja det tok noen måneder, saken min var allikevel liten og enkel.  

Denne informanten snakker om det tidligere ekteskapet som om det ikke hadde noen dypere 

betydning, eller som et ugyldig ekteskap. I fortellingen kommer det frem en klar frustrasjon 

rundt dette å skulle få det tidligere ekteskap annullert og prosessen rundet dette. 

En annen kvinne forteller også om sitt første ekteskap på en liknende måte: «Nei, vi har begge 

to vært gift før. Og det har jo vært forferdelig vanskelig, fordi jeg giftet meg i et tulleekteskap 

av bare usikkerhet da jeg var veldig ung (…).» Her blir dette ekteskapet «et tulleekteskap». I 
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likhet med informanten over fortelles det at ekteskapet ble inngått i ung alder, noe som blir en 

forklaring på hvorfor det kan bagatelliseres og snakkes om på denne måten.  

I noen av fortellingene blir det også snakket om hvilke konsekvenser dette har. En kvinne 

forteller:  

Så vi giftet oss (…)  men vi levde da utenfor kirken, det vil si, vi nektet på en måte òg, vi 

nektet å gi oss. Og så vi var med likevel, men vi gikk ikke til kommunion i noen år, og det var 

selvfølgelig veldig vanskelig, men vi ville i alle fall ikke trekke oss. 

Hun forteller om et sterkt ønske om å følge den katolske tro og lære. Konsekvensene av 

inngåelse av et nytt ekteskap er å unnvære nattverd. Det å leve utenfor kirken settes da i 

sammenheng med å ikke kunne motta nattverd. Ønsket om å være sammen det mennesket hun 

ønsket å dele livet med, blir til en utfordring i tråd med den katolske lære. Til tross for 

begrensningene dette gav, ønsket hun å være del av kirken, med de konsekvensene det fører 

med seg. 

I andre fortellinger kommer også andre former for samliv frem, som ikke står i samsvar med 

den katolske tro. Dette blir også omtalt som vanskelig. En mann i 30-årene forteller:  

For meg da, altså kanskje noe mest utfordrende for min del, det er jo egentlig det å, jeg kan jo 

ikke motta nattverd da, sånn som det står seg nå da, føler jeg. Og det syns jeg kan være tungt i 

og med at, altså jeg er gift og skilt i fra et borgerlig ekteskap, jeg har et barn som er udøpt og 

tja, jeg vet ikke om jeg skal si …  men altså ja, jeg har nok ikke akkurat, jeg lever jo liksom 

ikke akkurat etter den malen da. Det kan være utfordrende det, å føler at jeg er litt sånn 

avstengt i fra den biten. 

Han vektlegger det å ikke kunne motta nattverd som en utestengelse fra den delen av kirken. 

Dette forklares gjennom hans livssituasjon som ikke møter kirkens krav. Slik fører kirkens 

regler til avgrensninger i religiøs utfoldelse og utestengning fra visse praksiser, som nattverd, 

som det her vises til.  

En mann forteller: «Jeg har barn og kone, samboer er det faktisk, da, og det burde jeg jo 

ikke ha. Jeg kaller henne kone, men det er jo ikke det.» Han viser her indirekte til kirkens 

regler og at han ikke følger disse ved at han lever i et samboerskap. Utover dette sier han ikke 

noe om konsekvensene dette innebærer.  

Dette kan tyde på at ulike samlivssituasjoner og forhold kan være vanskelig når dette ikke står 

i samsvar med kirkens tro og lære. Selv om dette blir oppfattet som utfordrende av noen av 

informantene, har de fortsatt et ønske om å være del av kirken og ta de konsekvensene dette 
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har. Konsekvensene det her blir snakket om, er å ikke gå til kommunion, altså å ikke kunne 

motta nattverd.  

7.6 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på hva informantene oppgir om det å være del av Den katolske 

kirke. Jeg har også sett på hvordan informantene forholder seg til utfordringer og hva de 

forteller angående dette.   

I fortellingene om hvordan de synes det er å være del av Den katolske kirke, blir kirken 

fremhevet som en global kirke. Dette blir trukket frem i flere av fortellingene. I sammenheng 

med dette blir det verdensomspennende fellesskapet vektlagt. Forutsetningen for at et slikt 

fellesskap er mulig, utrykkes i liturgien og messen. Siden messen er omtrent lik over hele 

verden, går fellesskapet ut over landegrenser og språk. Noen vektlegger imidlertid 

fellesskapet lokalt i menighetene som disse informantene tilhører, som en utfordring. Dette 

blir begrunnet med ulike kulturelle bakgrunner og ulike nasjonale grupperinger i kirken.  

Det som tilsynelatende er viktig for flere av informantene, er det liturgiske og det 

sakramentale i Den katolske kirke. Liturgien er med på å skape en fast form og er av den 

grunn en stabiliserende faktor. Sakramentene blir fremhevet som viktig, da de blant annet blir 

sett på som et verktøy i troslivet. Det blir også vektlagt i fortellingene at det ikke er opp til 

informantene selv å ta fullt ansvar for troen, da dette er noe kirken gjør gjennom liturgien og 

sakramentene.  

Flere informanter påpeker også at det er noen sider ved Den katolske kirke de opplever som 

utfordrende. Slik vinkler de fortellingene om Maria som en læringsprosess. Flere oppgir at 

synet på Maria er noe som tar tid å lære og derfor er utfordrende. Siden så mange av 

informantene vektlegger synet på Maria som vanskelig, kan det tyde på at dette er en legitim 

eller vanlig fortelling om utfordringer blant konvertitter.  

Det uttrykkes en bevissthet rundt at det også i Den katolske kirke finnes utfordringer i flere av 

fortellingene, disse forklares gjennom menneskelige feil. Slik det fremstår, er utfordringene 

ikke noe særegent ved Den katolske kirke, men et trekk ved mennesket og blir derfor redusert 

til noe allmennmenneskelig. 
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Noen forteller også om tribunalsaker, tidligere ekteskap og samboerskap som utfordrende. 

Utfordringene i dette ligger i at disse informantene ble/blir stengt ute fra visse praksiser i 

kirken. Konsekvensene av dette blir å ikke kunne gå til kommunion, altså å ikke motta 

nattverd.  
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8 Konklusjon 

I denne studien har jeg forsøkt å belyse hvordan konvertitter forteller om konversjon til 

katolisismen. Her ble det lagt vekt på hva konvertittene selv oppgir om konversjon og 

hvordan de oppfatter det å være del av Den katolske kirke. Innledningsvis la jeg frem 

følgende problemstillinger:  

Hva og hvordan forteller konvertitter om konversjon til katolisismen, og hvordan opplever de 

å være del av Den katolske kirke?  

For å finne ut av dette stilte jeg følgende forskningsspørsmål:  

• Hva vektlegger informantene i fortellingene om tiden før konversjon? 

• Hva vektlegger informantene i fortellingene om konversjonen, og hvordan snakker de 

om konversjon? 

• Hva fremheves i fortellingene om Den katolske kirke og i fortellingene om andre 

trossamfunn? 

• Hva forteller informantene om det å være del av ved Den katolske kirke, og nevner de 

noe som utfordrende? 

For å svare på disse forskningsspørsmålene tok jeg utgangspunkt i 14 intervju med 7 kvinner 

og 7 menn. Datamaterialet ble analysert med en narrativ tilnærming. I analysen tok jeg for 

meg tiden før konversjon, fortellinger om konversjon og tiden etter konversjon.  

Temaer som blir vektlagt i fortellingene om tiden før konversjon, er religionens betydning i 

oppveksten, møte med Den katolske kirke og kjennskap til katolikker og troskurs. 

Informantene oppgir forskjellig bakgrunn når det gjelder religionens rolle i oppveksten. En 

religiøs oppvekst blir definert gjennom religionens rolle i hverdagen og religion som et 

samtaletema. Religiøsitet blir også definert gjennom religiøs praksis, som bønn og det gå i 

kirke. En ikke-utpreget religiøs oppvekt blir gjerne satt i sammenheng med det å kun være i 

kirken ved overgangsritualer og høytider, som konfirmasjon og julaften. Brevik (1997: 70) 

fant i sin studie at grad av religiøs oppvekst ikke er avgjørende for fremtidig konversjon. 

Informantene i mitt utvalg oppgir veldig ulike forhold til religion i oppveksten. Det som 

imidlertid kommer frem i flere av fortellingene er at troen på Gud er noe som alltid har vært 

til stede. I fortellingene der troen på Gud blir snakket om i forhold til oppvekst, skaper 

informantene en kontinuitet i fortellingen, da de viser til en tidligere identitet som troende.  
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Flere av informantene i utvalget snakker om at de har vært igjennom en søkeprosess. De har 

blant annet oppsøkt ulike former for kristendom, og har oppsøkt Den katolske kirke på ulike 

måter. Dette tyder på at informantene har vært aktivt søkende aktører og at konversjon er ikke 

noe som bare skjedde med dem (Straus 1979: 162; Richardson 1985: 163–164). I Lofland og 

Starks konversjonsmodell (1965: 864–868) regnes «religiøs søken» som en predisposisjon for 

konversjon sammen med en følelse av «spenning» og en «religiøs løsningsorientering» på 

denne spenningen. Spenning hos informantene i dette utvalget finner sitt uttrykk i vinklingen 

som fortellinger om Den norske kirke har, som en utilfredsstillende kirke.  

Tanken om predisposisjonen «spenning» har fått kritikk av Snow og Phillips (1980: 443–

444). Det kan ikke gås ut ifra en kausalitet mellom tidligere spenning og konversjon. Da egen 

konversjon er rekonstruksjoner av fortiden, kan dette ikke sees på som et motiv for 

konversjon, da det like gjerne kan dreie seg om postkonvertitt-forklaringer, som informantene 

har konstruert i ettertid.  

Flere av informantene forteller om en «intellektuell» konversjon, der de har konvertert seg 

selv inn i Den katolske kirke, uten å ha spesiell tilknytning til andre medlemmer (Lofland og 

Skonovd 1981: 376). Dette betyr at tidligere teorier som kun har omhandlet de psykologiske 

aspektene ved konversjon (Salzman 1953: 181–182), der konversjon er noe som kun skjer 

med individet på en passiv måte, finner lite støtte i mitt utvalg. Konversjonstypen 

«trosendring» beskrevet av Parrucci (1968: 145) finnes i mitt datamateriale. Her blir religiøs 

konversjon en prosess som finner sted over lengre tid, og som fører til endring i konstellasjon 

av religiøs oppfatning og praksis. Konversjon som en prosess og endring (Rambo 1993: 7) 

kommer også til uttrykk i flere av fortellingene.  

Møtet med Den katolske kirke fant sted på ulike måter. Flere snakker om et møte med Den 

katolske kirke lenge før de traff et valg om konversjon. Dette kan igjen vise til at konversjon 

er en prosess, som finner sted over lengre tid. Flere var i kontakt med katolske institusjoner, 

mens andre forteller om personlig kontakt og kjennskap til katolikker. Dette kan ha betydning 

for hvordan Den katolske kirke blir oppfattet og oppsøkt ytterligere. Flere tidligere studier har 

identifisert betydningen av sosiale nettverk som viktig for konversjon (Lofland og Stark 1965; 

Harrison 1974; Heirich 1977; Stark og Bainbridge 1980; Snow, Zurcher og Ekland-Olson 

1980). Informanter i denne studien viser også at personlig kontakt med katolikker hadde en 

viss betydning for konversjon for dem. Det er allikevel noen informanter som hevder at de 
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ikke hadde noen form for sosialt nettverk som skulle tilsi at de søkte mot Den katolske kirke. 

Det var dette Brevik (1997: 75) primært fant i sin studie av konvertitter til katolisismen.  

Når informantene fortalte om troskursene eller samtalene med prestene, blir prestene tatt frem 

som viktige i denne sammenhengen. Formidlingsevnen og fremtredenen til prestene blir ofte 

trukket frem som avgjørende. Fortellingene om troskursene omhandler i mindre grad den 

katolske lære, men fokuserer heller på positive opplevelser, erfaringer og personlige bånd 

med prestene. I den tidligere forskningen har følelsesmessige bånd og intensiv interaksjon 

blitt trukket frem som betydningsfulle komponenter for konversjon (Lofland og Stark 1965; 

Harrison 1974; Heirich 1977; Snow og Phillips 1980; Stark og Bainbridge 1980; Greil og 

Rudy 1984; Kox mfl. 1991). De følelsesmessige båndene kommer her til uttrykk i den 

positive omtalene av prestene og etablering av bånd med disse. Det kan tyde på at troskursene 

og ikke minst prestene er viktige i prosessen inn i Den katolske kirke. En slik omtale av 

prestene er ikke funnet i de tidligere studiene av katolske katolikker gjort i Norge.  

Det er ulike måter å beskrive møtet med Den katolske kirke på. Noen vektlegger at møtet 

bygde på tilfeldigheter. Her handler tilfeldighetene ikke om det å blir mer involvert i religion, 

men hvilken retning dette tok. Brevik (1997: 72) fant i sin studie at kun et fåtall av 

informantene i hennes utvalg snakket om tilfeldigheter. Hun mener imidlertid at det som var 

karakteristisk for disse møtene, var et fravær av konkrete forhold som utløser en aktiv søken 

mot Den katolske kirke. Når møtene med Den katolske kirke i mitt utvalg blir fortalt om, 

vitner det derimot om at informantene var aktivt søkende etter en religiøs retning og bli mer 

aktive i. Tilfeldighetene handler kun om hvilken retning dette tok.  

Andre omtaler konversjon som en selvfølgelighet, her blir det vektlagt at konversjon til Den 

katolske kirke var noe forutbestemt. Slik skapes det kontinuitet i fortellingen, som trekker på 

at det var noe i livet til konvertittene som tilsa at det var til Den katolske kirke de skulle.  

Det er ulike måter å snakke om konversjon på. Jeg har tatt utgangspunkt i McGuires (1987: 

65–66) måter å snakke om konversjon på som «rhetoric of change», «rhetoric of continuity» 

og «rhetoric of choice». Rhetoric of change gir seg til uttrykk i noen av fortellingene, ved at 

konvertittene vektlegger den nye tilværelsen som katolikk som mer passende enn den tidligere 

tilværelsen. Dette kan også ha sammenheng med at konversjon også er endring av diskurs 

(Snow og Machalek 1984: 169–173). Fortiden og biografien blir rekonstruert i samsvar med 

den nye diskursen. Den nye diskursen innebærer en katolsk identitet. Slik blir fortiden som 
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prekonvertitt ufullkommen. Rhetoric of continuity kommer også til uttrykk i fortellingene. I 

disse fortellingene blir det vektlagt at det nye meningssystemet er en logisk forlengelse av 

tidligere erfaringer. Når noen av informantene snakker om dragning mot og gjenkjennelse av 

det katolske fra barndommen, kan det tyde på en slik kontinuitetsretorikk. Jeg har også 

argumentert for at dette også kan handle om det Toch (1965: 112–115) skriver om 

sosialisering i barndommen. Konvertittene oppsøker det de kjenner igjen fra barndommen. 

Rhetoric of choice er også en måte å omtale konversjon på, nemlig som et personlig valg. 

Noen av informantene benytter en slik måte å omtale konversjonen på, der de vektlegger hvor 

mye konversjonen bygger på et personlig valg som ble tatt av konvertitten selv.  

Det er ulike forhold som blir trukket frem av informantene i mitt utvalg, som de mener var 

avgjørende i konversjonsprosessen. Det er flere som kommer inn på spesielle hendelser som 

førte dem inn i Den katolske kirke. Her var det blant annet snakk om nær døden-opplevelse, 

sykdom og død i nære relasjoner. De vinkler fortellingene slik at dette var med på å utløse et 

behov for et religiøst fellesskap. Dermed er det flere fortellinger som legger vekt på det 

Lofland og Stark (1965: 870) kaller for «vendepunkt» i konversjonsprosessen. Snow og 

Phillips (1980: 439) kritiserer benyttelsen av vendepunkt i konversjonsprosessen, fordi 

fortellinger om konversjon alltid er retrospektive. Vendepunktene som blir vektlagt kan derfor 

være et resultat av fortellingene i seg selv. Slik må vendepunkt kun bli betraktet som en del av 

fortellingen om konversjonsprosessen. Andre vektlegger familiære forhold i sine fortellinger 

om konversjon. Dataene viser at konversjon ikke kun er en prosess som er felles for alle, men 

ulike informanter forteller om forskjellige konversjonsprosesser, der ulike forhold spiller inn 

for valget om konversjon.  

Halvorsen (1998: 54–57) fant i sin studie av konvertitter til katolisismen i Norge at flere av 

informantene ikke følte seg hjemme i Den norske kirke. De følte at kirken var for rigid, 

ekskluderende og hadde et for stort fokuset på synd. Hun setter også dette i sammenheng med 

de predisponerende faktorene i konversjonsmodellen av Lofland og Skonovd (1965). 

Informantene i Breviks studie (1997: 70) viser til en utilfredshet med og mangler i den 

lutherske lære.  

Fortellingene om Den norske kirke i mitt utvalg har imidlertid et annet fokus, nemlig om 

endring i Den norske kirke. Kirken endrer seg i pakt med moderniseringen av samfunnet, noe 

som fører til at kirken mister sitt opprinnelige budskap. I disse fortellingene sees kirkens 

endrede praksis som noe negativt. Andre ting som blir vektlagt i fortellingene, er moralske 
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verdier og ritualer. De moralske verdiene i Den norske kirke er ikke lenger samsvarende med 

verdiene noen av informantene i utvalget står for. De emosjonelle bildene som kommer frem i 

fortellingene, er frustrasjon, sorg over tap og lengsel. Dette kan minne om noen av 

fortellingene som kom frem i Köse (1999) sin studie av konvertitter til islam i Storbritannia. 

Informantene i hans utvalg ble kritiske til utviklingen i samfunnet generelt. Köse setter dette i 

sammenheng med sekulariseringen av samfunnet. Konvertittene mente at kirkene de tidligere 

tilhørte, lagde for mange kompromisser i forhold til det moderne liv og at visse praksiser av 

moralsk toleranse var blitt legitimt i kirkene. Slik kan fortellingene disse konvertittene kom 

med om sine tidligere trossamfunn, ha noen likheter med fortellingene som flere av 

informantene i mitt utvalg kommer med. Likhetene omhandler at det tidligere kirkesamfunnet 

konvertittene var en del av, lager kompromisser i forhold til det moderne liv og kritikk av 

toleranse for moralske verdier. Noen av konvertittene i Köse (1999: 303–305) sin studie 

fokuserer på at det tidligere kirkesamfunnet de var en del av, endrer regler for å samsvare til 

endringer i samfunnet og derfor mister sin stabiliserende effekt.  

Forholdet informantene har til Den norske kirke og fortellingene om denne, kan være med å 

forklare deres konversjon til Den katolske kirke. Dette vises også gjennom posisjoneringen 

mot Den norske kirke. Informantene i mitt utvalg vektla også stabiliteten i Den katolske kirke 

som grunnleggende i fortellingene om Den katolske kirke. Der fortellingene om Den norske 

kirke omhandlet endring, omhandlet fortellingene om Den katolske kirke stabilitet. Her ble 

også kirkens praksis, moralske verdier og ritualer snakket om som stabiliserende. 

Sakramentene i kirken blir et symbol på stabiliteten de finner i kirken. 

Brevik (1997: 80) fant også en tendens til å antyde katolisismens gunstige sider ved å vise til 

misforhold i Den norske kirke. Dette kommer også klart til uttrykk i mitt datamateriale. 

Positive emosjonelle bilder kommer frem i fortellingene om Den katolske kirke, da stabilitet 

fører til en følelse av trygghet og tillit til kirken. Det er allikevel flere av informantene som 

antyder en åpenhet for endring i sine fortellinger. Dette omhandlet som regel saker i kirken, 

som kvinnelige prester, homofili, abort og samboerskap. Det kan derfor tyde på at det ligger 

en diskrepans i noen av fortellingene, da de vektlegger at stabiliteten i kirken er med på å 

opprettholde det opprinnelige budskapet, men samtidig ønsker endring. Noen av informantene 

i Halvorsens (1998: 94) studie sier seg også uenig i noen av de moralske verdiene i kirken, 

noe som svarer til det jeg har funnet i mitt utvalg. Det kan tyde på at flere konvertitter til Den 



76 

 

katolske kirke ikke føler seg fortrolige med alle verdiene i kirken og at dette ikke kun gjelder 

informantene i min studie.  

Flere av informantene brukte analogien om å føle seg «hjemme» i Den katolske kirke. 

Hjemmefølelesen kan uttrykke følelsen av tilhørighet, trygghet og tilfredshet. Det å føle seg 

«hjemme» kan bety å være der en hører til (Sarup 1994: 94). Hjemmefølelsen kan derfor også 

beskrive det motsatte av å føle seg fremmed i en kirkelig sammenheng. Brevik (1997: 81) fant 

også i sin studie at fortelling om hjemmefølelsen i Den katolske kirke kom frem i flere av 

konversjonsforklaringene.  

Det flere av informantene særlig fremhever i Den katolske kirke, er at kirken er en global 

kirke, og fellesskapet som dette bringer med seg. Det blir ofte uttrykt at messen gjør et slikt 

fellesskap mulig, da den er uavhengig av landegrenser og språk. Fellesskapet lokalt blir heller 

satt i sammenheng med utfordringer av noen av informantene. Slik kan det tyde på at det er 

ulike forventninger til det globale og det lokale fellesskapet. Det globale fellesskapet blir 

oppfylt gjennom messen og rituell praksis.  

Flere av informantene snakker om det liturgiske og det sakramentale som viktig innen den 

katolske tro. Liturgien i Den katolske kirke blir fremhevet som positiv, da det gir en form for 

«hvile» i kirken. Både Brevik (1997: 86) og Halvorsen (1998: 60–61) fant i sine studier at 

konvertitter til katolisismen vektla liturgien i kirken som tiltrekkende og et betydningsfullt 

aspekt i Den katolske kirke. Sakramentene blir også trukket frem som viktige av informantene 

i disse undersøkelsene.  

Når jeg sammenlikner min undersøkelse med de tidligere studiene på feltet i Norge, finner jeg 

flere likhetstrekk. Dette omhandler analogien om hjemmefølelsen i Den katolske kirke, 

betydningen av liturgi og sakramentene og et fokus på fellesskap. Det som imidlertid er 

annerledes, er fortellingen om Den norske kirke som en kirke i endring, en kirke som forsøker 

å følge det moderne til fordel for det opprinnelige. Dette kan kanskje si oss noe om den 

konteksten fortellingene ble fortalt i, og de endringene som skjer i Den norske kirke. 

Vektleggingen av Den norske kirke som en kirke i endring er altså nytt tema hos norske 

konvertitter til katolisismen.  

Videre forteller informantene om utfordringer i Den katolske kirke. Disse utfordringene blir 

som regel omsnakket i forbindelse med synet på Maria, som kan vise til at konversjon er en 

læringsprosess som foregår over lengre tid og at dette er en legitim fortelling om utfordringer. 
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Andre utfordringer i kirken, som er mer problematiske, blir ofte begrunnet med at 

«mennesker er mennesker» og blir så redusert til menneskelige feil. De blir avgrenset fra Den 

katolske kirke som institusjon, da dette ikke er noe som er særegent for Den katolske kirke.  

Andre utfordringer som blir fortalt om, er tribunalsaker, tidligere ekteskap og samboerskap. 

Informantene forteller om sine tidligere ekteskap ut ifra en vinkling om at de har mindre 

betydning. Dette kan ha sammenheng med det katolske synet på ekteskapet. Når noen har 

inngått et ekteskap, skal ikke dette uten videre oppheves. Konsekvensene det her blir snakket 

om, er å bli utestengt fra kommunion, altså det å ikke kunne motta nattverd.  

Fortellinger om utfordringer i Den katolske kirke kommer ikke frem i de tidligere studiene 

som omhandler katolske konvertitter i Norge. Grunnen til at dette ikke har blitt tematisert i 

tidligere studier, kan også henge sammen med hvilke spørsmål jeg stilte under intervjuene. 

Jeg spurte informantene om det var noe de opplevde som utfordrende. Dette viste seg å være 

et godt spørsmål, da det førte til noe nytt innen forskning på konvertitter til katolisismen i 

Norge.  

En svakhet med denne studien er at det er en relativt liten undersøkelse med få informanter. 

Den kan kun si noe om hva informantene i mitt utvalg oppgir om konversjon og erfaringer 

rundt dette. Hadde utvalget vært større, kan det hende at funnene hadde blitt annerledes. En 

styrke ved denne studien er at den har støttet opp om mange av funnene som tidligere 

forskning har gjort seg. Det kan bety at det som blir oppgitt rundt konversjon, gjelder for flere 

konvertitter til Den katolske kirke i Norge og ikke bare i min studie. En annen styrke er at 

denne studien også viser at opplevelsen av det å være konvertitt til katolisismen har flere 

sider, både positive og problematiske.  

Det har blitt gitt lite oppmerksomhet til kjønn innen religionssosiologi. Selv om konversjon 

varierer etter kjønn (Yang og Abel 2014: 151), har dette fått lite oppmerksomhet. I videre 

forskning om norske konvertitter ville det derfor videre vært interessant å undersøke om menn 

og kvinner forteller forskjellig om konversjon, om de vektlegger ulike forhold i 

konversjonsprosessen og om de har ulike erfaringer med konversjon. 
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Vedlegg 

Intervjuguide 

- Kan du begynne med å fortelle litt om deg selv?  

- Tiden før konversjonen  

o Kan du fortelle meg litt om livet ditt før du ble del av Den katolske kirke?  

o Hvilken rolle hadde religion i din oppvekst? Hadde du en religiøs oppvekst? 

o Har du hatt noe erfaring med andre trossamfunn?  

o Kan du si noe om det sosiale nettverket ditt?  

- Veien inn i Den katolske kirke  

o Kan du fortelle meg noe om prosessen inn i Den katolske kirke?  

o Hvordan kom du i kontakt med Den katolske kirke?  

o Hvor hentet du informasjon om Den katolske kirke?  

o Kan du fortelle meg om tiden under konvertittkurset?  

o Var det noe du kunne identifisere deg spesielt godt med?  

o Var det noe du oppfattet som utfordrende?  

o Var det noen spesielle personer som var avgjørende for din konversjon? 

- Tiden etter konversjonen  

o Kan du fortelle meg om tiden etter du ble del av Den katolske kirke?  

o Hvilken rolle spiller tro i livet ditt?  

o Hvordan synes du det er å være en del av Den katolske kirke?  

o Er det å være del av den katolske kirke slik som du hadde sett for deg før 

konversjon?  

o Er det noen andre ting vi ikke har snakket om nå, som du tenker er viktig for å 

beskrive din konversjon? 

 


