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Undertegnede foreslår professor Bente Gullveig Alver som kandidat til  

Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet 

 

Professor Bente Gullveig Alver har gjennom snart fire tiår vært Universitetet i Bergens 

fremste folklorist og kulturforsker. I den samme perioden har vært en av UiBs aller fremste 

formidlere av god forskning. På denne bakgrunn foreslår undertegnede at Bente Gullveig 

Alver tildeles Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet.  

Bente Gullveig Alver har en lang akademisk karriere som begynte ved Universitetet i 

Oslo (1967-1972) og fortsatte ved Universitetet i Bergen. I perioden 1973-1988 var hun 

universitetslektor og senere førsteamanuensis i folkloristikk ved UiB. Fra 1988 har hun vært 

professor i folkloristikk samme sted. Hun ble Doctor philosophiae i 1990. Det bør i denne 

sammenheng understrekes at Bente Gullveig Alver også maktet å kombinere forskning på 

høyt internasjonalt nivå med en rekke tillitsverv og lederoppgaver. Her nøyer vi oss med å 

vise til at hun var medlem av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Bergen 1995-

2001 og har ledet eller vært medlem av en rekke råd og utvalg ved Det humanistiske fakultet 

samme sted. Bente Gullveig Alver har vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité 

for samfunnsvitenskap, humaniora og juss i perioden 1990-1999 og har hatt mange 

arbeidsoppgaver knyttet til Norges Forskningsråd.  Hun har også ledet flere 

forskningsprosjekt finansiert gjennom NFR.  

Bente Gullveig Alver har en meget omfattende publikasjonsliste med faglige bidrag på 

mange språk. De viktigste artiklene plasserer seg innenfor forskningsfelt som folkemedisin og 

alternativ medisin, magi og hekseforfølgelse samt folkelige trossystemer og ritualbruk. Hun 

har imidlertid også en rekke viktige arbeider om kvalitativ metode, feltarbeid og 

forskningsetikk. Bente Gullveig Alvers vitenskapelige produksjon er karakterisert ved en 

grundig empirisk forankring og dyptpløyende analyser, men også ved en enestående evne til å 

formidle kompliserte forskningsresultater på en klar og forståelig måte. Det viste hun allerede 

i sin første bok Heksetro og trolldom. En studie i norsk hæksevesen fra 1971. Det kan tilføyes 

at Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i 2010 tildelte Bente Gullveig Alver 

en ærespris knyttet til hennes forskning om tradisjonell sykdomsbehandling og folkloristisk 

feltarbeid.   

Denne presentasjonen dreier seg imidlertid ikke primært om Bente Gullveig Alvers 

rolle som forsker. I vårt forslag til nominering er det hennes enestående plass som formidler 

som skal stå i fokus. Gjennom mange år har Bente Gullveig Alver vært mye brukt som 
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foredragsholder og foreleser ved ”Lørdagsuniversitetet”, ”Humaniora-uken”, ”Vestlandske 

lærerstemna”, ”Faglig-pedagogisk dag”, ”Forskningsdagene” og ”Senioruniversitetet”. Hun 

har bidratt med over hundre foredrag og forelesninger knyttet til slike arenaer. I kraft av 

denne virksomheten har gitt svært viktige bidrag til å formidle egen forskning til et større 

publikum – også utenfor vanlige akademiske institusjoner. Det finnes knapt den organisasjon 

eller forening i Bergen som ikke i en eller annen sammenheng har hørt Bente Gullveig Alver 

snakke om folkelige healere og folkemedisin. 

Bente Gullveig Alver har deltatt i en lang rekke radio- og fjernssynsprogram som 

”Sånn er livet”, ”Førkveld” og ulike bok- og debattprogrammer. Alt dette er velkjente sider 

ved hennes formidlingsvirksomhet. Det er imidlertid en side ved hennes formidlingsarbeid 

som er lite kjent, men som har vært svært viktig: Bente Gullveig Alver har også gjennom en 

årrekke vært brukt som konsulent for blant annet Norsk Film, Nationaltheateret, Den Norske 

Opera, Festspillene, Den nationale Scene, Bryggen Museum og Amnesty International. I de 

fleste av disse tilfellene har hun vært brukt som konsulent i forbindelse med 

filmproduksjoner, teateroppsettinger og utstillinger som har hatt tilknytning til hennes 

forskning, nemlig de norske hekseforfølgelsene, folkemedisin, livets og årets fester og 

lignende. 

Ved siden av å være en usedvanlig aktiv formidler av folkloristisk og 

kulturvitenskapelig kunnskap på arenaer innenfor og utenfor UiB, har Bente Gullveig Alver 

også gjort en betydelig innsats for å heve kvaliteten på formidlingsarbeidet i 

undervisningssammenheng. Det er ingen overdrivelse å si at hun er en av UiBs aller dyktigste 

forelesere. Hun har også vist en profesjonell interesse for formidling ved å etablere av et eget 

emne i kulturvitenskapelig formidling ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og 

religionsvitenskap.  

Det som i dag kanskje mest av alt peker ut Bente Gullveig Alver som kandidat til  

årets formidlingspris, er hennes to nylig utgitte bøker, nemlig Mellom mennesker og magter: 

Magi i hekseforfølgelsernes tid som ble publisert i 2008 og Anna Elisabeth Westerlund: En 

fortelling som ble utgitt i 2009. Gjennom disse bøkene har Bente Gullveig Alver vist at det er 

mulig å kombinere forskning og formidling på en fremragende måte. Hennes siste bøker har 

med vakt stor oppmerksomhet i de faglige miljøene i Norden – og har med rette fått svært 

positive omtaler. De har fått mange lesere utenfor de akademiske institusjonene. En tildeling 

av Det humantistiske fakultets pris for formidling til professor Bente Gullveig Alver er derfor 

høyst fortjent. 
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Bergen 4. mai 2011 

 

 

Nils Gilje  Tove Fjell  Ingvild S. Gilhus 

 

 


