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AVLAGTE DOKTORGRADER  

Siden 1991 har følgende blitt tildelt den teologiske doktorgrad 
Dr.theol./ PhD i fagområdet Teologi og graden PhD i 
fagområdet Kristendomskunnskap ved Det teologiske 
Menighetsfakultet: 
 
Sist oppdatert 26.01.09 
 
1. Gunnar Heiene, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 20.-21.september 1991. 
Avhandling: "Den menneskelige stat. Antropologi og politikk hos 
Eivind Berggrav". 
Oppgitt prøveforelesning: "En analyse av 1.Pet 2,13-17 med 
henblikk på tekstens aktualitet for politisk etikk". 
Selvvalgt prøveforelesning: "Felles verdensethos eller kritisk 
tradisjonsmangfold? Noen refleksjoner om moralkrise og etisk 
dialog" 
Første opponent: universitetslektor dr. theol. Jens Holger 
Schjørring, Universitetet i Aarhus. 
Annen opponent: professor dr. philos. Ingun Montgomery, 
Universitetet i Oslo.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. Ivar 
Asheim, MF. 
 
2. Svein Rise, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 23.-24.oktober 1992. 
Avhandling: "Identitet og relevans Wolfhart Pannenbergs kristologi 
i lys av de oldkirkelige grunnkategorier liv og død." 
Oppgitt prøveforelesning: "Paul Althaus forståelse av menneskets 
synd i Romerne 7 sett i forhold til den oldkirkelige 
forløsningslæren." 
Selvvalgt prøveforelesning: "Transcendentalitet og mysterium. Om 
det vitenskapelige og det spirituelle i Karl Rahners teologi." 
Første opponent: professor dr. theol. Peter Widmann, Aarhus 
Universitet. 
Annen opponent: dosent dr. theol. Jan-Olav Henriksen, Høgskolen i 
Volda. 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. 
Torleiv Austad, MF. 
 
3. Harald Hegstad, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 20.-21.november 1992. 
Avhandling: "Transcendens og Inkarnasjon - Troserkjennelsens 
problem i Leiv Aalens teologi." 
Oppgitt prøveforelesning: "Den hellige ånd som veileder til «den 
fulle sannhet» (Joh 16,13) - prinsippteologisk belyst."  
Selvvalgt prøveforelesning: "Hedningenes frelser eller Israels 
Messias? Til spørsmålet om den teologiske og kristologiske 
betydning av at Jesus var jøde." 
Første opponent: professor dr. theol. Hans-Olof Kvist, Åbo 
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Akademi. 
Annen opponent: professor dr. theol. Svein Aage Christoffersen, 
Universitetet i Oslo. 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. 
Torleiv Austad, MF. 
 
4. Jostein Ådna, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 15.-16.mars 1994. 
Avhandling: "Jesu Kritik am Tempel. Eine Untersuchung zum 
Verlauf und Sinn der sogenannten «Tempelreinigung» Jesu, 
Markus 11,15-17 und Parallelen." 
Oppgitt prøveforelesning: "Hva vil det si å tolke en bibelsk tekst?" 
Selvvalgt prøveforelesning: "Dette mysterium er stort’ (Ef 5,32a). 
Det ekteskapelige kjærlighetsforhold som analogi til Kristi forhold 
til Kirken". 
Første opponent: professor dr. theol. Peter Stuhlmacher, Universität 
Tübingen. 
Annen opponent: docent teol. dr. Birger Olsson, Universitetet i 
Lund 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr.theol. Hans 
Kvalbein, MF. 
 
5. Kurt Christensen, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 18.-19.mars 1994. 
Avhandling: "Erkendelsen af Guds vilje- En studie i Paul Althaus` 
teologi." 
Oppgitt prøveforelesning: "Nasjonalismen som utfordring til 
teologisk etikk i dag." 
Selvvalgt prøveforelesning: "Dekalogens plads i en teologisk etik- 
set i lyset af dens plads og funktion i de bibelske skrifter." 
Første opponent: professor dr. theol. Toleiv Austad, Oslo. 
Annen opponent: dr. theol. Trond Bakkevig, Oslo. 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor teol. dr. Göran 
Bexell, Universitetet i Lund. 
 
6. Reidar Hvalvik, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 2.-3.desember 1994. 
Avhandling: "The Struggle for Scripture and Covenant. The 
purpose of the Epistle of Barnabas and Jewish-Christian 
Competition in the Second Century." 
Oppgitt prøveforelesning: "Tjenere for en ny pakt": En tolkning av 
paktsteologien hos Paulus med særlig henblikk på 2.Kor. 3,4-18. 
Selvvalgt prøveforelesning: "Ordene fra Guds egen munn. Til 
spørsmålet om dekalogens stilling i den antikke jødedom og den 
tidlige kirke." 
Første opponent: professor dr. David E. Aune, University of 
Chicago. 
Annen opponent: professor dr.theol. Mogens Müller, Universitetet i 
København. 
 



Side 3 av 15, den 11.06.09 

7. Ragnar Skottene, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 8.-9.september 1995. 
Avhandling: "Den konfesjonelle skole’. Debatten om den 
konfesjonelle profil i kristendomsundervisningen og grunnskolen i 
Norge fra 1870-årene til 1990-årene". 
Oppgitt prøveforelesning: "En analyse av 1.Kor 15,1-9 med særlig 
vekt på overleveringen av evangeliet." 
Selvvalgt prøveforelesning: "Barnesyn og kristendomsforståelse" 
Noen hovedtrekk ved Ole Hallesbys oppfatning av barnets religiøse 
status i lys av hans systematisk-teologiske grunnkonsepsjon. 
Første opponent: professor dr. philos. Torstein Harbo, UV, 
Universitetet i Oslo. 
Annen opponent: professor dr. philos. Brynjar Haraldsø, Oslo. 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. 
Torleiv Austad, MF. 
 
8. Njål Skrunes, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 26.-27.april 1996. 
Avhandling: "Kristendomskunnskap for barn". En fagplanhistorisk 
undersøkelse av kristendomsfagets utvikling 1889-1939". 
Oppgitt prøveforelesning: "Hvordan begrunne kristendoms- og 
religionsundervisning i en flerkulturell skole? En vurdering av 
NOU 1995:9 ‘Identitet og dialog’ og NOU 1995:12 ‘Opplæring i et 
flerkulturelt Norge." 
Selvvalgt prøveforelesning: "Spor av en paulinsk elementær-
opplæring på basis av en analyse av 1. Tessalonikerbrev". 
Første opponent: docent teol. dr. Rune Larsson, Universitetet i 
Lund.  
Annen opponent: professor dr. philos. Bjørg Brandtzæg Gundem, 
UV, Universitetet i Oslo 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: førsteamanuensis dr. 
philos. Peder Gravem, MF. 
 
9. Kjell Olav Sannes, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 24.-25.januar 1997. 
Avhandling: "Å tolke den augsburgske bekjennelse. Forståelse og 
prinsipper for tolkning av confessio Augustana i Danmark og Norge 
1530-1980". 
Oppgitt prøveforelesning: ‘Karakteristikk og vurdering av ‘Porvoo-
erklæringen’ som økumenisk dokument’. 
Selvvalgt prøveforelesning: ‘Joint Declaration- enighet mellom 
katolikker og lutheranere om rettferdigjørelseslæren?’ 
Første opponent: professor dr. theol. Leif Grane, Universitetet i 
København. 
Annen opponent: professor dr. theol. Inge Lønning, Universitetet i 
Oslo. 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. Bernt 
T. Oftestad, MF. 
 
10. Paul Otto Brunstad, dr.theol, (cand. theol.) 
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Disputasdato: 8.-9.mai 1998. 
Avhandling: "Ungdom og livstolkning’ En studie av unge 
menneskers tro og fremtidsforventninger". 
Oppgitt prøveforelesning: ‘En prinsipiell drøfting av betydningen 
av empirisk basert kunnskap for systematisk-teologisk tenkning’. 
Selvvalgt prøveforelesning: "Ironi mellom nostalgi og eskatologi. 
Verdensflukt som teologisk utfordring". 
Første opponent: professor dr. philos. Pål Repstad, Høgskolen i 
Agder, Kristiansand/ Universitetet i Oslo. 
Annen opponent: professor dr. theol. Harald Hegstad, MF-KIFO, 
Oslo. 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. philos. Otto 
Krogseth, HF, Universitetet i Oslo. 
 
11. Stephanie Dietrich, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 4.-5.september 1998. 
Avhandling: "Das schweigende gebet" Zur 
fundamentaltheologischen Grundlage des Verständnisses von 
schweigendem Gebet in ökumenischem Blickwinkel. 
Oppgitt prøveforelesning: "Ber vi til den samme Gud? En drøfting 
av økumenisk fellesbønn mellom ortodokse, katolikker og luthersk-
evangeliske lys av opprettholdte kirkesplittelser med systematisk-
teologisk karakter". 
Selvvalgt prøveforelesning: "Ånden blåser hvor hun vil. 
Refleksjoner omkring Den Hellige Ånds kvinnelighet og 
treenigheten". 
Første opponent: dosent, dr. theol. Anna Marie Aagaard, Teologisk 
fakultet, Universitete i Aarhus. 
Annen opponent: professor teol. dr. Werner Jeanrond , Universitetet 
i Lund.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. Jan-
Olav Henriksen, MF. 
 
12. Ulla Schmidt, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 20.-21.november 1998. 
Avhandling: "Normativity and reality’ A study of the Ethical 
Demand in Human Life-Reality, with special regard to the Ethical 
Theory of Trutz Rendtorff". 
Oppgitt prøveforelesning: "Hva har teologien å tilføre 
moralfilosofisk refleksjon?" 
Selvvalgt prøveforelesning: "Kirken: verdiformidler i et pluralistisk 
samfunn? Kirkens politiske funksjon og oppgave drøftet i lys av 
forholdet mellom public og political theology". 
Første opponent: professor teol. dr. Carl-Henric Grenholm, 
Universitetet i Uppsala. Annen opponent: førsteamanuensis dr. 
philos. Arne Johan Vetlesen, Filosofisk Institutt, Universitetet i 
Oslo. Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. 
Lars Østnor, MF. 
 
13. Terje Stordalen, dr.theol. (cand. theol.) 
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Disputasdato: 3.-4.desember 1998. 
Avhandling: "Echoes of Eden: Genesis 2-3 and Symbolism of the 
Eden Garden in Biblical Hebrew Literature". 
Oppgitt prøveforelesning: "Mytebegrepet i bibelforskningen". 
Selvvalgt prøveforelesning: "Moder jord" i bibelhebraisk 
livstolkning". 
Første opponent: professor teol. dr. Stig Norin, Teologiska 
Institutionen, Universitetet i Uppsala. Annen opponent: 
førsteamanuensis dr. theol. Hans Barstad, Universitetet i Oslo. 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. 
Arvid Tångberg, MF. 
 
14. Vidar L. Haanes, dr.theol. (cand. theol.)  
Disputasdato: 9.-10.desember 1998. 
Avhandling: "»Hvad skal da dette blive for prester?» 
Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, 
med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge". 
Oppgitt prøveforelesning: "Pastoral "formatio" og luthersk 
antropologi. Et perspektiv på norsk pastoralteologi fra slutten av 
1800-tallet og frem til i dag." 
Selvvalgt prøveforelesning: "Jesu bilde - kristologi, kunst eller 
kitsch". 
Første opponent: professor dr. theol, Torstein Jørgensen, 
Misjonshøgskolen i Stavanger. Annen opponent: professor dr. 
philos. Rune Slagstad, Universitetet i Oslo.  Tredje medlem av 
bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. Bernt T. Oftestad, MF. 
 
15. Karl William Weyde, dr.theol. (cand.theol.) 
Disputasdato: 15.-16.januar 1999.  
Avhandling: "Prophecy and Teaching: Prophetic Authority, Form 
Problems, and the Use of Traditions in the Book of Malachi". 
Oppgitt prøveforelesning: "Lukas og Malaki: En analyse av lukansk 
nyinterpretasjon med særlig vekt på Lk 1,8-25". 
Selvvalgt prøveforelesning: "The Festival of Booths in the Hebrew 
Bible: Some Remarks on Its History and Theological Significance".  
Første opponent: professor, dr. John Barton, Oxford University, 
Oriel College. 
Annen opponent: professor dr. theol. Magnar Kartveit, 
Misjonshøgskolen i Stavanger. Tredje medlem av 
bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. Magne Sæbø, MF. 
 
16. Sverre Bøe, dr.theol. (cand.theol.) 
Disputasdato: 24. - 25. september 1999. 
Avhandling: "Gog and Magog. Ezekiel 38-39 as Pre-text for 
Revelation 19,17-21 and 20,7-10". 
Oppgitt prøveforelesning: En kritisk vurdering av hovedtesene i 
C.H. Dodd’s "According to the Scriptures". 
Selvvalgt prøveforelesning: "Å bære sitt kors. En eksegese av de 
synoptiske tekstene om å bære sitt kors."  
Første opponent: professor, dr. David Aune, University of Chicago 
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Annen opponent: professor, dr. theol & philos Jarl Henning 
Ulrichsen, Universitetet iTrondheim Tredje medlem av 
bedømmelseskomiteen: førsteamanuensis, dr. theol Reidar Hvalvik, 
MF. 
 
17. Svein Olaf Thorbjørnsen, dr.theol. (cand. theol.)  
Disputasdato: 21. - 22. januar 2000  
Avhandling: "Autonomi, teonomi, heteronomi. 
En analyse av Torsten Bolins teologiske etikk med vekt på den 
etiske autonomis betingelser."  
Oppgitt prøveforelesning: "Hva vil det i dag si å føre "et liv som er 
Kristi evangelium verdig" (Fil 1,27)?" 
Selvvalgt prøveforelesning: "Ytre kodeks eller indre karakter. 
Dyds- og holdningsetiske perspektiver på næringslivsetikk".  
Første opponent: professor, teol. dr. Göran Bexell, Universitetet i 
Lund  
Annen opponent: lektor, teol. dr. Mikael Lindfeldt, Åbo Akademi 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Torleiv Austad, MF. 
 
18. Paul Nome, dr.theol. ( cand. theol.) 
Disputasdato: 8. - 9. juni 2000  
Avhandling: 'Kunst som "krystallisasjon": 
En studie i Edvard Munchs notater om hans tro, livssyn og 
kunstforståelse, relatert til hans bilder".  
Oppgitt prøveforelesning: "Livssynsforskning og teologi. En 
prinsipiell bestemmelse av livssynsforskningens egenart som 
teologisk vitenskap." 
Selvvalgt prøveforelesning: "Kunst som formidler av sannhet i en 
postmoderne livssynsvirkelighet".  
Første opponent: professor, dr. philos. Gunnar Danbolt, 
Universitetet i Bergen  
Annen opponent: professor, dr. philos. Per Magne Aadnanes, 
Høgskolen i Volda 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. Jan-
Olav Henriksen, MF 
 
19. Ivar Vegge, dr.theol. (cand. theol.)  
Disputasdato: 26. - 27. oktober 2001  
Avhandling: "2 Korinterbrev som forsoningsbrev belyst ut fra 
hellenistisk retorikk, epistolografi og psykagogi".  
Oppgitt prøveforelesning: "Hvilke implikasjoner har de nye 
litterære og retoriske metoder for fremstillingen av en paulinsk 
teologi?" 
Selvvalgt prøveforelesning: "Dere er guder" - Et forsøk på en 
kristologisk nytolkning av Joh 10,34 i lys av rabbinsk materiale til 
salme 82,6".  
Første opponent: lektor, dr. theol. & philos. Troels Engberg-
Pedersen, Københavns Universitet 
Annen opponent: professor, teol. dr. Samuel Byrskog, Gøteborgs 
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Universitet.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: førsteamanuensis, dr. 
theol. Reidar Hvalvik, MF. 
 
20. Sverre Dag Mogstad, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 9. - 10. november 2001  
Avhandling: "Trostradisjon og livssituasjon: En systematisk-
teologisk analyse av hvordan etablere en korrelasjon mellom 
fortelling og erfaring med utgangspunkt i Hans Stocks og Georg 
Baudlers bibeldidaktiske teorier". 
Oppgitt prøveforelesning: "Hva er kristen oppdragelse?" 
Selvvalgt prøveforelesning: "Babette kan lage mat": Skjebne og 
gåte i Karen Blixens novelle Babettes Gjestebud".  
Første opponent: professor, dr. theol. Svein Aage Christoffersen, 
Universitetet i Oslo. 
Annen opponent: professor, dr. philos. Jakob Lohte, Universitetet i 
Oslo.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. Jan-
Olav Henriksen, MF. 
 
21. Bård Mæland, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 23. - 24. november 2001  
Avhandling: "Self-Relating and Self-Change: A Study in the 
Comparative Theologies of Kenneth Cragg and Wilfred Cantwell 
Smith with Special Regard to their Theological Relations to Islam".  
Oppgitt prøveforelesning: "Gi en tolkning av 1.Kor 10,20-21 og 
drøft denne tekstens relevans for religionsteologien" 
Selvvalgt prøveforelesning: "Militær nødvendighet og livets 
ukrenkelighet: Selvforsvar og selvbegrensning i de israelske 
forsvarsstyrkene."  
Første opponent: professor, dr. theol. Peter Widmann, Aarhus 
Universitet. 
Annen opponent: professor, dr. theol. Notto Thelle, Universitetet i 
Oslo.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. Tormod 
Engelsviken, MF. 
 
22. Sturla Sagberg, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 7. - 8. desember 2001  
Avhandling: "Autentisitet og undring. En drøfting av 
kristendommens plass i norsk barnehage i institusjonsetisk og 
personetisk perspektiv".  
Oppgitt prøveforelesning: "Undring i et teologisk perspektiv." 
Selvvalgt prøveforelesning: "Barns tro mellom tillit og sosiale 
konvensjoner."  
Første opponent: forsker, dr. art. Henrik Syse, Oslo. 
Annen opponent: forskningsleder, dr. art. Ole Gunnar Winsnes, 
Oslo.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr.theol. 
Gunnar Heiene, MF. 



Side 8 av 15, den 11.06.09 

 
23. Olav Fykse Tveit, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 3. - 4. mai 2002  
Avhandling: "Mutual Accountability as Ecumenical attitude. A 
Study in Ecumenical Ecclesiology Based on Faith and Order Texts 
1948-1998".  
Oppgitt prøveforelesning: "John 17 and the unity of the believers." 
Selvvalgt prøveforelesning: "Same kyrkje - ny haldning? Om 
gjensidig ansvar som premiss i ny ordning for Den norske kyrkja."  
Første opponent: professor, dr. Anton Houtepen, Utrecht. 
Annen opponent: professor, dr. theol. Viggo Mortensen, Aarhus.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. Lars 
Østnor, MF 
 
24. Georg S. Adamsen, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 7. - 8. juni 2002  
Avhandling: "Parousia and Paraenesis: The Parousia Motif and its 
Paraenetic Use in the Book of Revelation".  
Oppgitt prøveforelesning: "Forståelsen av to; bdevlugma th'" 
ejrhmwvsew" ("Ødelæggelsens Vederstyggelighed", Mk 13,14 DO) 
i rammen av Mark 13 og av jødisk endetidsforventning."  
Selvvalgt prøveforelesning: "Omskærelsen hos Paulus."  
Første opponent: professor, teol. dr. David Hellholm, Oslo. 
Annen opponent: docent, teol. dr. Håkan Ulfgard, Linköping.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Hans Kvalbein, MF. 
 
25. Terje Torkelsen, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 23.-24. mai 2003  
Avhandling: "På livet løs: En praktisk-teologisk studie av kirkelige 
medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den 
norske kirke".  
Oppgitt prøveforelesning: "Forholdet mellom kirkens hellighet og 
syndighet som systematisk-teologisk og praktisk-teologisk 
problemstilling".  
Selvvalgt prøveforelesning: "Er det bare jeg som er hard og ikke vil 
tilgi?" Refleksjoner over temaet tilgivelse i forbindelse med 
alvorlige krenkelser av mennesker".  
Første opponent: professor, dr. Valerie deMarinis, Uppsala. 
Annen opponent: professor, dr. philos. Pål Repstad, Kristiansand.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr.theol. 
Harald Hegstad, MF. 
 
26. Ingunn Folkestad Breistein, dr.theol. (cand. theol.)  
Disputasdato: 8.-9. januar 2004  
Avhandling: "Har staten bedre borgere?" Dissenternes kamp for 
religiøs frihet i Norge 1891-1969".  
Oppgitt prøveforelesning: "Theologia irregenitorum som teologisk 
og ekklesiologisk problem i den 
pietistiske tradisjon".  
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Selvvalgt prøveforelesning: "Dog fred er ei det beste, men at man 
noget vil". Gerda Karijord og andre kvinnelige forkynnere i Det 
norske Misjonsforbund."  
Første opponent: professor, dr. Arne Hassing, Flagstaff, Northern 
Arizona. 
Annen opponent: professor, dr. philos. Ingun Montgomery, Oslo.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Vidar L. Haanes, MF. 
 
27. Sidsel Lied, PhD (cand. philol.) 
Disputasdato: 26.-27. august 2004  
Avhandling: "Elever og livstolkningspluralitet i KRL-faget. 
Mellomtrinnselever i møte med fortellinger fra ulike religioner og 
livssyn".  
Oppgitt prøveforelesning: "Forholdet mellom elev og lærer i KRL-
faget".  
Selvvalgt prøveforelesning: "Avtradisjonalisering, sameksistens 
eller avsekularisering? Om forståelse av livstolkingstradisjonenes 
plass i dagens samfunn, og følger for skolens 
religionsundervisning."  
Første opponent: professor, dr. philos. Lars Sigfred Evensen, 
NTNU. 
Annen opponent: professor, teol. dr. Sven G. Hartman, Stockholm.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Sverre Dag Mogstad, MF. 
 
28. Øystein Lund, dr. theol. (cand. theol.)  
Disputasdato: 29.-30. oktober 2004  
Avhandling: "Min vei er skjult for JHWH..." Veimetaforikk og 
veitematikk i Jesaia 40-55".  
Oppgitt prøveforelesning: "Veirydderen i ødemarken: En analyse 
av de fire evangelienes presentasjon av døperen Johannes, med 
særlig vekt på deres bruk av gammeltestamentlig tekstmateriale".  
Selvvalgt prøveforelesning: "Salme 25 og troens liv - ulike aktuelle 
lesestrategier i møte med Salmenes bok".  
Første opponent: professor, dr. theol. Douglas A Knight, Vanderbilt 
Univiersity, Nashville, Ten. 
Annen opponent: professor, dr. theol. Knut Holter, Stavanger.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. Karl 
William Weyde, MF. 
 
29. Johnnie Glad, dr.theol. (cand. theol.)  
Disputasdato: 9.-10. desember 2004  
Avhandling: "The Mission of Mormonism in Norway 1851-1920: A 
Study and Analysis of the Reception process".  
Oppgitt prøveforelesning: "Læren om tusenårsriket fra Augustin til 
Johann Albrecht Bengel".  
Selvvalgt prøveforelesning: "Proclaiming The Message: A 
Comparative Study on Strategy and Methods of Missionary Work." 
Første opponent: professor, dr. Arne Hassing, Flagstaff, Northern 
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Arizona. 
Annen opponent: professor, dr. philos. Ingun Montgomery, Oslo.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Vidar L. Haanes, MF. 
 
30. Maud M. L. Eriksen, PhD (cand. philol.)  
Disputasdato: 25.-26. august 2005  
Avhandling: "Moral voices and ethical dialogue: A study of literary 
character and moral authority".  
Oppgitt prøveforelesning: "Religion og litteratur: Noen 
hermeneutiske overveielser".  
Selvvalgt prøveforelesning: "Subjektiv tro og objektiv vitenskap ... 
eller var det omvendt? En drøfting av noen premisser for 
fagdisiplinen "telogisk etikk".  
Første opponent: professor, dr. philos. Jakob Lothe, Oslo. 
Annen opponent: forsker, teol. dr. Helen Andersson, Uppsala.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Gunnar Heiene, MF. 
 
31. Geir Afdal, dr.theol. (cand. theol.)  
Disputasdato: 1.-2. september 2005  
Avhandling: "Tolerance and curriculum: Conceptions of tolerance 
in the multicultural unitary Norwegian compulsory school".  
Oppgitt prøveforelesning: "Kan vi undervise moral?"  
Selvvalgt prøveforelesning: "Religionspedagogikk som vitenskap: 
Et aktivitetsteoretisk perspektiv."  
Første opponent: professor, dr. philos. Trygve Bergem, Bergen. 
Annen opponent: forsker, dr. theol. Ulla Schmidt, Oslo.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Sverre Dag Mogstad, MF. 
 
32. Erik Waaler, dr. theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 20.-21. oktober 2005  
Avhandling: "One God and One Lord: Paul's Christological Re-
reading of Shema in 1 Cor 8:1-6".  
Oppgitt prøveforelesning: "Domstankens innhold og funksjon i 
Johannesevangeliet, med et utblikk til de utfordringer den gir for 
misjonsteologien i dag".  
Selvvalgt prøveforelesning: "Bruken av ett og samme sitat i to 
forskjellige sammenhenger: En drøftelse av den synoptiske 
relasjonen mellom Markus 1:2 og Matteus 11:10 par."  
Første opponent: universitetslektor, teol. dr. Mikael Winninge, 
Umeå. 
Annen opponent: professor, dr. art. Torrey Seland, 
Volda/Stavanger.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Hans Kvalbein, MF. 
 
33. Geir Otto Holmås, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 23.-24. mars 2006  
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Avhandling: "Prayer and Vindication: The Theme of Prayer within 
the Context of the Legitimating and Edifying Objective of the 
Lukan Narrative" 
Oppgitt prøveforelesning: "De paulinske takksigelsesperikopene og 
deres epistolære og retoriske funksjon"  
Selvvalgt prøveforelesning: "En teologisk hermeneutikk i 
studiefaget Det nye testamente i profesjonsutdannelsen? Et innspill 
til faglig-didaktisk nytenkning"  
Første opponent: professor teol. dr. Samuel Byrskog, Göteborg 
Annen opponent: professor dr. theol. Turid Karlsen Seim, Oslo 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. Karl 
Olav Sandnes, MF. 
 
34. Idar Kjølsvik, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 5.-6. oktober 2006  
Avhandling: "Kreuz und Auferstehung als Geschichte - und 
Gegenwart?" 
Oppgitt prøveforelesning: "Trinitetslære og monoteisme. Forholdet 
mellom Pannenbergs og Moltmanns gudslærer".  
Selvvalgt prøveforelesning: "De helliges forbønn - kan døde be for 
levende?"  
Første opponent: associate professor, teol. dr. Antje Jackelén, 
Chicago. 
Annen opponent: professor, teol. dr. Carl Reinhold Bråkenhielm, 
Uppsala.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. philos. 
Peder Gravem, MF. 
 
35. Arne Helge Teigen, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 30.november-1.desember 2006  
Avhandling: "Gudserkjennelsens problem i Olav Valen-Sendstads 
teologi". 
Du kan også lese avhandlingen pdf-format her.  
Oppgitt prøveforelesning: "Theologia regenitorum som teologisk 
prinsipp - en dogmatisk og hermeneutisk vurdering." 
Selvvalgt prøveforelesning: "Troen, "den tomme hånd". Et 
problematisk tema i Leiv Aalens teologi?"  
Første opponent: docent, teol. dr. Ola Sigurdson, Göteborg 
Annen opponent: førsteamanuensis, dr. theol. Steinar Moe, 
Tønsberg.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. Kjell 
Olav Sannes, MF. 
 
36. Gunnar Haaland, dr. theol. (cand.theol.) 
Disputasdato: 13.-14. desember 2006  
Avhandling: "Beyond Philosophy: Studies in Josephus and His 
Contra Apionem".  
Oppgitt prøveforelesning: "Luke-Acts and Josephus: How does the 
presentation of the Jesus movement in  
Luke-Acts compare to Josephus' presentation of Judaism in Contra 
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Apionem?" 
Selvvalgt prøveforelesning: "Deconstructing Donkeys: Matthew 
21:2-7 and Rabbinic Midrash"  
Første opponent: professor, dr. John M. G. Barclay, Durham. 
Annen opponent: professor, dr. theol. Per Bilde, Aarhus.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Hans Kvalbein, MF. 
 
37. Hanne Løland, dr. theol. (cand. theol.)  
Disputasdato: 11.-12. juni 2007  
Avhandling: "Silent or Salient Gender? The Interpretation of 
Gendered God-Language in the Hebrew Bible, Exemplified in 
Isaiah 42, 46, and 49". 
Oppgitt prøveforelesning: "An Exegesis of John 4:21-24, with an 
Emphasis on the Notion of God in this Passage". 
Selvvalgt prøveforelesning: "Mitt liv er kommet nær dødsriket” 
(Salme 88:4b). Om behovet for, og nødvendigheten av, klage. 
Gammeltestamentlige og aktuelle perspektiv". [“My life draws near 
to Sheol” (Psalm 88:3b [4b]). On the Need for, and the Necessity 
of, Lament. Perspectives from the Old Testament and the Current 
Situation'].  
Første opponent: professor, dr. Irmtraud Fischer, Graz. 
Annen opponent: professor, dr. theol. Magnar Kartveit, Stavanger.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. Karl 
William Weyde, MF.  
 
38. Tomas Nygren, dr.theol. (teol. kand.) 
Disputasdato: 13.-14. september 2007 
Avhandling: "Lag och evangelium som tal om Gud - en analys av 
synen på lag och evangelium hos några nutida lutherska teologer: 
Pannenberg, Wingren och Scaer" (Lengre resyme) Avhandlingen 
kan bestilles hos www.artos.se 
Oppgitt prøveforelesning: "Har "lovens tredje bruk" betydning for 
den teologiske vurdering av homofilt samliv?"  
Selvvalgt prøveforelesning: 'Konfirmationen - en rit som söker sin 
teologi. En dogmhistorisk reflektion över konfirmationens teologi i 
Svenska kyrkan '  
Første opponent: docent, TD Leif Erikson, Åbo. 
Annen opponent: professor, dr. theol. Svein Rise, Bergen.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Torleiv Austad, MF. 
 
39. Nils Terje Lunde, dr.theol. (cand. theol.) 
Disputasdato: 20.-21. september 2007 
Avhandling: "Norm og situasjon: En drøfting av krig/fred-
spørsmålet i lys av kirkelig debatt i Norge i tiden 1945-2003". 
Oppgitt prøveforelesning: "Gi en teologisk vurdering av kristnes 
deltagelse i et nasjonalt militært forsvar i lys av Rom 13,1-7 og CA 
16".  
Selvvalgt prøveforelesning: "En ny forvaltningsetikk? En vurdering 
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av "Etiske retningslinjer for statstjenesten" 
(Moderniseringsdepartementet 2005)  
Første opponent: seniorforsker dr. art. Henrik Syse, Oslo. 
Annen opponent: professor, dr. theol. Jens Holger Schjørring, 
Aarhus  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Gunnar Heiene, MF. 
 
40. Kristin Norseth dr.theol. (cand.theol.) 
Disputasdato: 18.-19. oktober 2007 
Avhandling: "La os bryte over tvert med vor stumhet!" Kvinners 
vei til myndighet i de kristelige organisasjonene 1842-1912.  
Oppgitt prøveforelesning: "Ekklesiologisk mangfold som teologisk 
problem i norsk teologi mot slutten av 1800-tallet".  
Selvvalgt prøveforelesning: "… en i aandelig og legemlig 
Henseende reddende Gjerning …” En analyse av norsk lepra-arbeid 
på Madagaskar i det 19. århundre."  
Første opponent: professor dr. philos. Lisbeth Mikaelsson, Bergen. 
Annen opponent: docent teol. dr. Yvonne Werner, Lund.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor, dr. theol. 
Oddvar Johan Jensen, Bergen. 
 
41. Årstein Justnes dr.theol. (cand.theol.) 
Disputasdato: 29.-30. november 2007 
Avhandling: "The Time of Salvation: An Analysis of 
4QApocryphon of Daniel ar (4Q246), 4QMessianic Apocalypse 
(4Q521 2), and 4QTime of Righteousness". 
Oppgitt prøveforelesning: "The Time of Fullfillment": An Exegesis 
of Luke 4:16-21 in the light of Qumran texts".  
Selvvalgt prøveforelesning: "Rethinking the Notion of 
Predestination in Light of the Dead Sea Scrolls".  
Første opponent: professor Martin G. Abegg jr., Langley, Canada 
Annen opponent: Privatdozent dr. Annette Steudel, Göttingen 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. Karl 
Olav Sandnes, MF 
 
42. Kjetil Fretheim PhD (cand.theol.). 
Disputasdato 17.-18. desember 2007 
Avhandling: "Rights and Riches: Exploring the Moral Discourse of 
Norwegian Development Aid" 
Oppgitt prøveforelesning: "Hvordan skal en etisk komme til rette 
med følgende utsagn hos Paulus: "Så la oss gjøre godt mot alle så 
lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen" (Gal 
6:10)?" 
Selvvalgt prøveforelesning: "Whose Kingdom? Which Context? 
Ecumenical and contextual theology in the World Alliance of 
YMCAs". 
Første opponent: førsteamanuensis dr. polit. Asuncion St. Clair, 
Bergen 
Annen opponent: professor dr. philos. Paul Leer-Salvesen, 
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Kristiansand 
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. theol. Svein 
Olaf Thorbjørnsen, MF. 
 
43. Helje Kringlebotn Sødal, PhD (cand. philol.)  
Disputas: torsdag 19.-fredag 20. juni 2008.  
Avhandling: '"Mod Strømmen" - i tiden. J.C. Heuch og kulturen' (se 
vedlagte resymé som legges under denne tittelen).  
Prøveforelesning oppgitt emne: ’Biografi som metode i historisk 
forskning’. 
Prøveforelesning selvvalgt emne: "Victor, not victim". 
Håpsretorikk hos Joel Osteen.  
Første opponent: professor dr.philos. Arne Bugge Amundsen, Oslo  
Annen opponent: førsteamanuensis dr.theol. Ingunn Folkestad 
Breistein, Kristiansand  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr.theol. Oskar 
Skarsaune.  
 
44. Kristin Moen Saxegaard, PhD (cand.theol.) 
Disputas: torsdag 30.- fredag 31. oktober 2008.  
Avhandling: ‘High Fidelity and Character Complexity in the Book 
of Ruth.’(jf. tilsendt resymé som legges under denne tittelen). 
Prøveforelesning oppgitt emne: ’Prophecy in times of need’.  
Prøveforelesning selvvalgt emne: ’Når Gud ”angrer nesten”:  
Om norske barnebiblers fremstilling av Gud og modige gutter i Det 
gamle testamente’.  
Første opponent: professor dr. Yair Zakovitch, Jerusalem.  
Annen opponent: universitetslektor dr. Blazenka Scheuer, Lund.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. Corinna 
Körting.  
 
45. Eirin Hoel Hauge, PhD (cand.philol.) 
Disputas: mandag 8.- tirsdag 9. desember 2008.  
Avhandling: ‘Turn Away from Evil and Do Good!  
Reading 1 Peter in Light of Psalm 34.’(jf tilsendt resymé som 
legges under denne tittelen).  
Prøveforelesning oppgitt emne: ’‛Det gode’ (to agathon) som 
teologisk og etisk begrep hos Paulus.’  
Prøveforelesning selvvalgt emne: ’ "Gå hjem, bli ei bedre kone og 
vinn din mann for Kristus!" Om bruk og misbruk av 1 Pet 3:1-6’.  
Første opponent: professor teol.dr. Birger Olsson, Lund.  
Annen opponent: Högskolelektor teol.dr. James M. Starr, Uppsala.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr.theol. 
Reidar Hvalvik.  
 
46. Gard Granerød, PhD (cand.theol.)  
Disputas: onsdag 10.-torsdag 11. desember 2008. Avhandling: 
‘Abraham, Melchizedek and Chedorlaomer: An Attempt to Read 
Genesis 14 as the Work of Scribal Acitivity in Second Temple 
Times.’(jf tilsendt resymé som legges under denne tittelen).  
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Prøveforelesning oppgitt emne: ’ Melchizedek-traditions in the 
letter to Hebrews, chapter 7’.  
Prøveforelesning selvvalgt emne: ’A Forgotten Reference to Divine 
Procreation? Psalm 2.6 in Light of 'Ptah's Decree to Ramesses' and 
Ancient Near Eastern Embryology’.  
Første opponent: professor dr. Reinhard G. Kratz, Göttingen.  
Annen opponent: professor teol.dr. Magnar Kartveit, Stavanger.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr. Corinna 
Körting.  
 
47. Tormod Kleiven, PhD (cand.san.)  
Disputas: torsdag 11.-fredag 12. desember 2008.  
Avhandling: ‘Intimitetsgrenser og tillitsmakt:  
Kirkesamfunns bruk av retningslinjer i møte med seksuelle 
krenkelser sett i lys av et diakonifaglig perspektiv.’ (jf tilsendt 
resymé som legges under denne tittelen).  
Prøveforelesning oppgitt emne: 'Hvordan kan normativitet forstås i 
empirisk diakoniforskning?'  
Prøveforelesning selvvalgt emne: 'Fusjon eller okkupasjon?  
Forholdet mellom seksualitet og seksuelle krenkelser sett i et 
maktperspektiv’.  
Første opponent: professor dr.philos. Harald Askeland, Oslo.  
Annen oppnent:førsteamanuensis dr.theol. Terje Torkelsen, 
Stavanger.  
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: professor dr.theol. Geir 
Afdal. 
 


