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Communitas, vol. 1, 2012 

 

Velkommen til første nummer av Communitas! 

 

Navnet Communitas er et resultat av en avstemning på Facebook-gruppen 

«Religionsvitenskapelig diskusjonsgruppe», som involverte mange kreative forslag!  

I dette første nummeret finner du reportasjer om besøk fra Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU), forsker– og studentprofiler, internettressurser 

for å holde deg oppdatert om hva som foregår i fagmiljøet, samt en liste over årets  utgi-

velser fra religionsforskere ved Universitetet i Bergen (UiB). 

I høst har religionsvitenskap ved UiB fått to ferske stipendiater.  I Communitas skal du få 

møte dem begge: I dette nummeret Knut Aukland, i neste nummer Margrethe Løøv. 

Et tilbakevendende tema i dette nummeret er kontakt mellom de ulike fagmiljøene for re-

ligionsvitenskap og religionshistorie i Norge. Felles for de som har uttalt seg om forholdet 

overfor Communitas, er at man ønsker mer kontakt mellom fagmiljøene, både på student

– og forskernivå.   

Stor takk til alle som har stilt opp til intervju, fotografi, småsamtaler og som ellers har 

hjulpet på ulike måter. Særlig takk til nåværende studieveileder Vegard Rivenes for hjelp 

til praktiske anliggender og god oppfølging! 

Jeg håper du får glede og nytte av nummeret og kan avsløre at et nytt nummer forventes å 

bli utgitt i begynnelsen av desember. Ambisjonen for nyhetsbrevet er at det skal utgis to 

ganger i semesteret.   

 

God fornøyelse! 

 

Hilsen Jane Skjoldli 



4 

Forskerprofil: Knut Aukland 

Knut Aukland er en av høstens to nye stipendi-

ater i religionsvitenskap. Før han kom til Ber-

gen avla han intet mindre enn to mastergrader. 

Den første var en grad i religionshistorie ved 

Universitetet i Oslo (2006) hvor han undersøk-

te jainers dyrkelse av Nākodā Bhairava—en 

gud som besetter folk og har hverdagslige gjø-

remål som spesialfelt. —Popularitetskurven 

har gått rett til værs den siste tiden, forklarer 

Aukland 

I 2011 avla Aukland master i historie ved Uni-

versitetet i Oxford. Også denne gangen var det 

India som fanget interessen: en korrupsjons-

sak som utspiltes under kolonitiden. En britisk 

koloniadministrator ved navn Arthur Crawford 

brukte stillingen sin til å konstruere audienser 

(durbar) hvor han mottok betalinger for mot-

ytelser. Dette ville man kalt bestikkelser i Eng-

land, men: —Han gjorde det på en indisk måte, 

forklarer Aukland og utdyper: —I India hadde 

man ikke noe begrep som tilsvarer vårt kor-

rupsjonsbegrep på den tiden. [Crawford] handlet innenfor et indisk politisk idiom. Da 

Crawfords geskjefter ble kjent, fulgte en korrupsjonssak hvor lokalbefolkningen deltok i 

kritikk av koloniadministratoren. —Dette spilte igjen en rolle i utvikling av tidlig indisk 

nasjonalisme, herunder Hindutva, forklarer Aukland, som påpeker at saken ble en mulig-

het for indere å avvise britenes angivelig moralske overlegenhet. Saken utgjorde en mulig-

het for indiske intellektuelle å reflektere rundt korrupsjon, som i dag er en stor sak i In-

dia. 

«A tourist is half a pilgrim, if a pilgrim is half a tourist» 

På spørsmål om hva Auklands nye forskningsprosjekt skal handle om, svarer han: —

religiøs turisme i India… eller turistisk religion legger han hurtig til, og forklarer hvordan 

han reflekterer om begrepene turisme og religion: 

—Det er vanlig å tenke på turisme og pilegrimsferd som adskilte aktiviteter, påpeker han  

og utdyper: —Hvor turisme ofte assosieres med ferie, leisure-aktiviteter, turistifisering og 

et kanskje overfladisk møte med en annen kultur, assosieres pilegrimsferd med noe dype-

re og mer autentisk. Aukland, veiledet og inspirert blant annet av Michael Stausberg, er 

kritisk til denne todelte oppfatningen: —Som [Victor og Edith] Turner skrev: «A tourist is 

half a pilgrim, if a pilgrim is half a tourist.»  I november drar Aukland på et forberedende 
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feltarbeid i India, hvor han vil besøke ulike pilgrimsdestinasjoner for hinduer og jainer 

som er aktuelle kandidater for forskningsprosjektet:  

—Fokuset vil i utgangspunktet ligge på lekmannsforeningene som står for mye av 

den praktiske organiseringen og hvor strategier for å tiltrekke besøkende utvikles. I 

skjæringspunktet mellom religiøse, politiske og økonomiske anliggender konstrueres 

nye spirituelle fornøyelsesparker med religiøse attraksjoner. Blant disse finner vi nye 

typer religiøse bygningskonstruksjoner som glassheiser som tar dem gjennom de uli-

ke lag i kosmos opp til nirvana og axis mundi-rekonstruksjoner som kan bestiges. 

—Hjertene banker for faget i Bergen 

Det er forskjell på hva fagmiljøene i Bergen og Oslo fokuserer på, påpeker Aukland: —I 

Bergen er det mer engasjement for religionsfaget, for terminologi og hvor faget er på vei… 

Hjertene banker for faget i Bergen. I Bergen har man en etisk styrke, forklarer han: —Det 

er mer interesse for analytiske kategorier i Bergen enn i Oslo, for eksempel kategoriene 

religion og guder. Oslos styrke ligger i fokus på og sensitivitet for det emiske, fortsetter 

han. Som eksempel trekker han frem to nylig opprettede nettsider: religionsvitenskap.no 

og religioner.no. Han forklarer: —Innholdet representerer forskjellene i fagmiljøet. Kan-

skje de to nettsidene kan føre til økt kontakt mellom Bergens religionsvitenskap og Oslos 

religionshistorie. 
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Glassheisen i Hastinapur som tar deg til Siddhashila, «stedet hvor de som oppnår nirvana vil komme 

straks i det deres fysisk kropp utgår, altså ved døden», forklarer Aukland. (Foto: K. Aukland) 
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Studentprofil: Siri Margrete Kleppe 

Siri Margrete Kleppe er i sitt første år som masterstudent i religionsvitenskap. Hun er 

også leder for fagutvalget for religionsvitenskap (FUR). I masteroppgaven ønsker hun å 

sammenligne Isis i magisk praksis i Egypt og Romerriket. 

Den magiske Isis 

Kleppe forteller at hennes veiledere, Ingvild S. Gilhus og Einar Thomassen, er svært enga-

sjerte i temaet for masteroppgaven hennes: —De tenkte det var gøy å se på den magiske 

Isis. Vi skulle alle se litt etter kilder og om det var mulig å gjennomføre det... De er veldig 

engasjerte begge to. 

Kleppe har lenge vært interessert i det gamle Egypt og begynte med arkeologi før hun byt-

tet til religionsvitenskap. På spørsmål om hva som fikk henne til å bytte, svarer hun:  —

Det var feil type arkeologi; det var nord-områdene… Jeg kunne tilbringe sommeren min i 

Alaska, mens jeg egentlig hadde lyst til Egypt. Da gav jeg meg. 

Kleppe fant et nytt faglig hjem under et årsstudium i religionsvitenskap. Siden den tid har 

veien gått via bacheloroppgave om Isis-dyrkelse i det gamle Egypt og Romerriket og til 

masterprogrammet. Hun har også nylig holdt foredrag basert på bacheloroppgaven for 

Norsk egyptologisk selskap tidligere i høst.  

En «go-to»-person  

Telefonen til Kleppe ringer. En tidligere bachelorstudent ønsker kontakt med en repre-

sentant fra åsatrufellesskapet Bifrost som var på besøk hos fagutvalget i vår. Fagutvalgsle-

deren er en «go-to»-person.  

Å være leder for fagutvalget innebærer organisering av fagfester og representasjon av stu-

dentenes interesser overfor fagmiljøet. —Å være fagutvalgsleder er noe man først og 

fremst lærer ved å være det, etter hvert, forklarer Kleppe. Hun er ikke alene; det er et høyt 

nivå av engasjement  blant religionsstudentene. Hun er særlig imponert over bachelorstu-

dentene: —På de to siste festene vi har hatt, har det vært veldig mange bachelorstudenter, 

så vi har vært rundt 40 hver gang. 

Fagutvalget: «Kom og heng med oss!» 

Det er ikke bare det sosiale aspektet som vekker engasjement hos bachelorstudentene:  —

Det var tre eller fire studenter på bachelornivå som hadde lyst til å representere religions-

studentene overfor fagmiljøet. Vi måtte trekke. Engasjementet går litt i bølger, forklarer 

hun og utdyper: —Jeg tror det har litt med [den frivillig drevne studentkafeen] Ad Fontes 

å gjøre også. Det er mange som er med i FUR som også er med der. Engasjementet har 

gått veldig opp på fakultetet som  helhet. Det er mange som har lyst til å være med i Hu-

manistisk studentutvalg (HSU) og studentrevyen og lignende. FUR er også en av de få 

fagutvalgene som er aktive og som er der og sier «Hei! Vi er her! Kom og heng med oss!» 
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—Alle vil høre om religion og populærkultur 

Fagutvalget har flere planer klare for det kommende året. —Vi startet opp igjen filmklub-

ben og det er fagkritisk dag i februar. Arrangørene har begynt å spørre fagutvalgene når 

de ønsker å holde fagkritisk dag og deretter rydde plass til arrangementet, slik at det ikke 

blir midt i ferien—da er det ingen som kommer. 

Hvilket tema som vil bli tatt opp på fagkritisk dag er foreløpig et åpent spørsmål: —Det er 

veldig vanskelig å finne et tema, så dette er fortsatt på tenkestadiet, forklarer hun, men gir 

et hint om at «religion i populærkultur» er et tenkelig tema. —Det er jo det alle vil høre 

om! 

Interdisiplinær studietur til Glastonbury  

Videre kan Kleppe avsløre at de planlegger en tur til Glastonbury til våren. Lisbeth Mi-

kaelsson, Torunn Selberg og Vivian Sollid er sentrale fagpersoner for turen, som blir for 

studenter i både kultur– og religionsvitenskap. 
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Siri Margrete Kleppe er masterstudent og fagutvalgsleder. Her omgitt av indiske gudebilder på master-

studentenes lesesal. (Foto: J. Skjoldli) 
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UiBs offisielle alumniportal 

Etter registrering på UiBs offisielle alumniportal kan man 

opprette nettverk på tilsvarende måter som andre sosiale 

medier: Man kan knytte kontakter med andre som har re-

gistrert seg, samt opprette en egen  blogg. 

 

Religionsvitenskap.no 

Noen av målene for religionsvitenskap.no er å «bygge opp 

og utvikle et oppdatert nettsted som speiler hva det fors-

kes på i de religionsvitenskapelige forskningsmiljøene i 

Norge... En plass hvor man kan få informasjon om nye 

stillinger, prosjekter, bøker, publikasjoner, arrangemen-

ter, spesialiseringsemner, kronikker osv.» 

Ansvarlig for nettsiden er Knut Melvær. 

Religioner.no 

Nettsiden er hovedsakelig emisk orientert, med en målset-
ting om dialog mellom personer med ulik religiøs tilhørig-
het: «Uansett hva din religion er, er du velkommen til å 
registrere og dele dine synspunkter med andre mennes-
ker. Lag din egen nettside gratis og begynne å legge inn 
emner knyttet til din religion.» 
 
Nettsiden oppdateres hyppig med reportasjer og kronik-

ker. Ansvarlig for nettsiden er Hans Olav Arnesen. 

Faglige fora for religionsalumni: Nettportaler  

The Religious Studies Project (RSP) 

Her kan man laste ned podcaster med svært variert faglig 

innhold, ukentlige intervjuer og artikler fra doktorgrads-

studenter. 

RSP er tilknyttet British Association for the Study of Reli-

gions og ble opprettet av David G. Robertson og Christo-

pher R. Cotter.  

https://alumni.uib.no/pages/open/
http://www.religionsvitenskap.no
http://www.religionsvitenskap.no/
http://www.religioner.no
http://www.religioner.no/
https://alumni.uib.no/pages/open/
http://www.religiousstudiesproject.com/
http://www.religiousstudiesproject.com/
http://www.religiousstudiesproject.com/
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Faglige fora for religionsalumni: Foreninger og grupper  

ContERN: Contemporary Esotericism Research Network 

 
ContERNs er et internasjonalt nettverk  for de som er inter-
esserte i vår tids esoterisisme.  Her vektlegges særlig vestlig  
esoterisisme, samt nye utviklinger innen teori og metode.  
 

Fagutvalget for religionsvitenskap (FUR) 

FURs hovedmålgruppe er nåværende religionsstudenter, men 

mange arrangementer er åpne for alle interesserte. Følg med 

og få med det spennende gjesteforelesninger, filmvisninger og 

fagkritisk dag! 

FURs hjemmeside: http://fur.uib.no/ 

Norsk religionshistorisk forening (NRF) 

Nettstedet er under ombygging. Ifølge hjemmesiden forventes 
nyåpning i løpet av 2012. I mellomtiden kan ønsker om med-
lemskap sendes til Bjørn Ola Tafjord på e-post: 
bjorn.tafjord@uit.no. 

Facebook-gruppe 

Religionsvitenskapelig diskusjonsgruppe 

Her kan du følge og diskutere faglige nyheter daglig.  Siden ble 

opprettet på initiativ fra Fagutvalget i religionsvitenskap ved 

UiB, men nåværende og tidligere religionsstudenter fra andre 

fagmiljøer engasjerer seg her også.  

Diskusjonsgruppen har svært høy aktivitet. Kom og si din me-

ning! 

http://contern.org
https://www.facebook.com/groups/furbergen/
http://fur.uib.no/
http://org.uib.no/nrf/
mailto:bjorn.tafjord@uit.no
https://www.facebook.com/pages/Norsk-Religionshistorisk-Forening-NRF/101612509883530
https://www.facebook.com/groups/religionsdiskusjon/
http://org.uib.no/nrf/
https://www.facebook.com/groups/furbergen/
https://www.facebook.com/groups/religionsdiskusjon/
http://contern.org/


10 

Besøk: Medstudenter og kolleger fra NTNU 

Helgen 21.-23. september 2012 besøkte fem religionsstudenter og en professor fra NTNU 

sine medstudenter og fagfeller i Bergen. Fredag kveld arrangerte fagutvalget fagfest. Lør-

dag og søndag var det metodeseminar i regi av professorene Michael  Stausberg og István 

Keul, og stipendiat Håkon Tandberg. 

Forholdet mellom UiB og NTNU 

Studentene var interesserte i å lære om forskjeller i hvordan studieløpene er bygget opp i 

Trondheim og Bergen, forklarer Siri Margrete Kleppe, som vi har møtt tidligere i numme-

ret: —Det er totalt forskjellig. De har 7,5 poengs emner. De har «innføring i kristendom» 

og «jødedom og islam» som separate emner, og de har ikke bacheloroppgave. 

Gjestene fra Trondheim opplever flere forskjeller mellom studie– og fagmiljøene i Trond-

heim og Bergen. En av forskjellene som ble påpekt, er høyere rekruttering til masternivå 

ved UiB. I tillegg har man ved NTNU et sterkt forskningsmessig fokus på populærkultur, 

nyreligiøsitet og fundamentalisme. Man ønsker imidlertid å utvide den faglige horisonten, 

fremhever Keul. Et eksempel på dette er nyansettelsen av Gabriel Levy, som vi skal se mer 

til senere i reportasjen. 

Communitas, vol. 1, 2012 

Studenter fra UiB og NTNU samarbeider om oppgaver i etterkant av en metodeforelesning . Foto: 

H. Tandberg 
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Besøket var en del av metodeundervisningen for studenter i første år av masterprogram-

met. —Det var Stausbergs idé å ha felles masterseminar, forklarer Keul.  

Studenter fra begge universitet er glade for besøket og opplever at det styrker fagmiljøet 

på tvers av universitetene. Dette vil de gjerne ha mer av! Om en gryende tradisjon er i em-

ning, er for øyeblikket usikkert, forklarer Keul: —Det avhenger av sammensetningen av 

undervisningsemner. Det er imidlertid viktig å opprettholde kontakt mellom fagmiljøene 

på de ulike universitetene påpeker han. Det fremmer dialog og utvider både ansattes og 

studenters akademiske horisont.  

Keul fremhever også at det er viktig med en seminaraktig atmosfære. I Trondheim har 

man for det meste forelesninger, noe som stort sett innebærer enveiskommunikasjon. 

Keul kom til Norge med Humboldt-stipendet i 2008. Året etter ble han ansatt ved NTNU. 

—En av fordelene ved å være fast ansatt er at man slipper overhengende tidsfrister,» på-

peker Keul: Det er viktig å ha tid til å ta seg tid når man forsker. 

Ett av Keuls egne forskningsprosjekt handler om yogini i for- og nåtidens India. Her er 

han særlig opptatt av yogini-begrepets mange betydninger, som finnes på hele spekteret 

mellom menneskelig og guddommelig.  

Fokus på populærkultur 

Flere av masterstudentene ved NTNU er opptatte av religion og populærkultur. Konspira-

sjonsteori, populærkulturelle myter om Marlboro Man og Coca-Cola er eksempler på 

tema NTNU-studentene vil skrive masteroppgaver om. Marit Holm-Amundsen vil skrive 

om religion i japansk populærkultur. —Få japanere kaller seg religiøse. Likevel kommer 

religiøse syn og syn på religion til uttrykk i animé og manga, forklarer hun. 

Communitas, vol. 1, 2012 

Samarbeid: István Keul og Michael Stausberg samarbeidet for å realisere besøket og dermed utvide 

den akademiske horisonten for både studenter og ansatte. Foto: H. Tandberg 
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NTNU har særlig faglig tyngde i nyreligiøsitet og populærkultur, men søker også å utvide 

sin faglige bredde, forklarer Keul. Ett eksempel han fremhever er Gabriel Levy. Han viser 

også til Asbjørn Dyrendahls arbeid med fundamentalisme.  

Kleppe forklarer at det også blant Bergens masterstudenter er stor interesse for samtids-

religion:  

—Det er en del som har tenkt å gjøre feltarbeid. Det er veldig mange som skal skrive 

om samtidig religiøsitet. Én skal skrive om vestlig buddhisme, om norske konvertit-

ter til buddhismen. En annen skal skrive om religion i det norske forsvaret. En annen 

skal skrive om eksorsisme og en skal skrive om populærkultur.  

Fagfest, foredrag og quiz 

Kleppe var positivt overrasket over oppmøtet for fagfesten hvor NTNU-studentene også 

var til stede:  —Det var veldig mange. Jeg hadde ikke forventet det,» sier Kleppe og utdy-

per: Det var rundt 20 studenter der, fire stipendiater, kanskje fem eller seks masterstu-

denter fra UiB. Resten var bachelorstudenter. 

På festen var det duket for både faglige innslag og moro, forklarer Kleppe: —Stausberg og 

Keul hadde et innlegg om et prosjekt de hadde hatt sammen i India, om en ny religiøs be-

vegelse der. Det virket som gjestene syntes det var kjempegøy. Da de var ferdig, hadde vi 

en timinutters pause og så hadde vi quiz med Natalie Sagstad som quizmaster og snop til 

Communitas, vol. 1, 2012 

István Keul holder forelesning for en forsamling av både UiB– og NTNU-studenter. Foto: J. 

Skjoldli 
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premie. Hun har inntrykk av at fagfestene er et sterkt bidrag til det sosiale  aspektet av 

fagmiljøet: —Jeg tror folk har det veldig kjekt på fagfestene. De koser seg. 

—Vi fikk vite [at NTNU-studenter skulle komme på besøk] helt i begynnelsen av se-

mesteret. [Stausberg] sa med en gang at det blir en samling. Han spurte meg da om 

vi kunne lage en fagfest, så det var hans initiativ. Han hadde fått en bachelorstudent 

til å informere om fagfesten på forelesning to dager på rad, siden det var nye ansikter 

der. Jeg måtte informere om det på metodeforelesningen og på fredag opptil flere 

ganger, bare for å være sikker på at nå har alle skjønt at det er fagfest. 

NTNU-besøket var til glede for både studenter og ansatte. Engasjementsnivået var høyt , 

noe som ble særlig tydelig da Tandberg inviterte til deltakelse i et eksperiment under sin 

forelesning. Her  fikk studentene både oppleve hvordan det er å være deltaker i en spesiell 

type eksperiment, og lære hvordan det utføres. Deltakerne ser ut til å være enige om at det 

hele helgen var en suksess som frister til gjentakelse. 
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Gabriel Levy: Kognitiv og evolusjonær vitenskap er mektige redskaper, 

men endrer ikke reglene 

To uker etter at István Keul og religionsstuden-

tene fra NTNU dro, fikk fagmiljøet besøk av 

Gabriel Levy, som ble nevnt tidligere i reporta-

sjen. Levys spesialfelt er jødisk religion og kog-

nitiv teori.  

Under besøket holdt Levy et foredrag hvor han 

gjennomgikk og kritiserte to artikler: Luther 

Martins «The ecology of threat-detection and 

cautionary response from the perspectives of 

evolutionary psychology, cognitive science and 

historiography: The case of the Roman cult of 

Mithras» og Donald Wiebes «Pseudospeciation 

of the human race: Religions as hazard precau-

tion systems». 

Levy påpekte det han oppfatter som svakheter 

ved Luthers og Wiebes funksjonalistiske tilnær-

minger. Han kritiserte også enkelte forskeres 

uttalelser om  av kognitive og evolusjonære teo-

retiske perspektivers fortrinn i religionsforsk-

ningen. —Kognitiv og evolusjonær vitenskap er svært sterke og nyttige redskaper som 

kan hjelpe oss i å være bedre religionsforskere, understreket han og fortsetter, —men jeg 

tror ikke de endrer [spillereglene] på noen grunnleggende eller essensiell måte. 

Gabriel Levy på besøk ved UiB. Foto: J. 

Skjoldli 
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Utgivelser fra religionsforskere ved UiB, januar-oktober 2012 

Bøker og tidsskrift 

Bøe, Marianne; Flaskerud, Ingvild (red.) Dīn: «Minoritetsretninger i islam». I: Dīn: 

tidsskrift for religion og kultur, 2012: 1.  

Jacobsen, Knut A (red.). Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Four, Historical Per-

spectives, Poets, Teachers, and Saints, Relation to other Religions and Traditions, 

Hinduism and Contemporary Issues. Brill Academic Publishers. 

Jacobsen, Knut A. Pilgrimage in the Hindu Tradition: Salvific Space. Routledge. 

Jacobsen, Knut A. (red.) Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through 

Meditation and Concentration. Brill Academic Publishers. 

Jacobsen, Knut A.; Myrvold, Kristina (red.). Sikhs Across Borders: Transnational Prac-

tices of European Sikhs. Continuum. 

Rydving, Håkan. Perspectivas del norte: cinco textos sobre la lengua y la cultura de los 

samis. Red. R. Martínez og V. Koricancic. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Stausberg, Michael, (red.), Religionswissenschaft. Berlin, Boston: de Gruyter 

 

Artikler og bokkapitler 

Aukland, Knut. «Understanding Possession in Jainism: A Study of Oracular Possession in 

Nakoda». I: Modern Asian Studies/ FirstView Article, s. 1-26 

Bøe, Marianne. 2012. «Fornying og videreføring av midlertidig ekteskap i sjia-muslimske 

minoritets- og majoritetsposisjoner». Dīn: tidsskrift for religion og kultur, 2012: 1. 
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Følgende utgivelser ventes innen utgangen av 2012: 

Dīn: «Guder». Håkon Tandberg og Knut Melvær, stipendiater i religionsvitenskap ved 
UiB. er temaredaktører for denne høstens temanummer av Dīn. 

 
Gilhus, Ingvild. S. og Mikaelsson, Lisbeth. «Theosophy and Popular Fiction», kapittel 20 i 

Olav Hammer og Mikael Rothstein (red.), Handbook of the Theosophical Current 

(Brill Handbooks on Contemporary Religion), Leiden: Brill, 453-472. 

Den blå moské, Istanbul. (Foto og redigering: J. Skjoldli) 
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Seminar, konferanser og disputaser 

Seminarserie: «Modernism and Christianity» 

«A Political Religion from Prison? Pound and Postwar Fascism» 

6. desember 14:15—15:30   Seminarrom 216, HF-bygget (Sydnesplassen 7) 

Dr. Matthew Feldman (Teesside University) 

 

«Tolkien’s There and Back Again: Medievalism, Modernism, and The Hobbit» 

12. desember 14:15—15:30   Seminarrom  301, HF-bygget (Sydnesplassen 7) 

Dr. Mark Atherton (University of Oxford) 

Seminarserien holdes i forbindelse med forskningsprosjektet ”Modernisme og kristen-

dom” ved Universitetet i Bergen, 2011-2014.  

Ønsker du å bidra til seminarserien? Send en e-post til erik.tonning@if.uib.no for mer in-

formasjon. 

Disputaser og prøveforelesninger: 

Mona Helen Farstad: Chaste, Chosen and Purified: An Analy-

sis of the Qur'anic Narratives about Maryam  

Prøveforelesning: Torsdag 22. november kl. 16:30. Auditorium B, 

Sydneshaugen skole. 

Disputas: Fredag 23. november kl. 9:30. Auditorium B, Syd-

neshaugen skole. 

Marianne Bøe: Debating family law in contemporary Iran: 

Continuity and change in women's rights activists' conceptions of 

women's rights and shari'a 

Prøveforelesning: Torsdag 13.  desember kl. 16:30. Auditorium B, 

Sydneshaugen skole. 

Disputas: Fredag 14. desember kl. 09:30. Auditorium B på Syd-

neshaugen skole. 

Fagutvalget: FUR arrangerer filmvisning, fagfester og foredrag 

jevnlig. Melder du deg inn i Facebook-gruppen «Fagutvalget for reli-

gionsvitenskap i Bergen», holdes du oppdatert! 

Over: Mona H. Farstad. 

Under: Marianne Bøe. 

Begge foto er hentet fra 

instituttets nettsider 
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I neste nummer finner du blant annet:  

 

Forskerprofil: Margrethe Løøv 

Studentprofil: Ole Mads Sirks Vevle 

Melodi Grand Prix som religion: Lars Kristian Stensrud 

Tips om aktuelle blogger og lignende 

 

Forventet utgivelse er i desember. 

Over: Høst i Assistentkirkegården i Bergen. Foto: J. Skjoldli 


