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Husk på følgende,
ift. nyhedsbrevet
•

Gør artikler
korte og
relevante.

•

Alle oplysninger
skal være af
værdi for FIFO’s
medlemmer.

•

Deadline for
bidrag til næste

Da Forum for islamforskning blev dannet i januar 2005, blev det besluttet, at
man ville skabe et tidsskrift, der kunne formidle ny, fortrinsvist dansk, forskning
om islam og muslimer. Artiklerne skulle være på et højt akademisk niveau og
henvende sig til både andre forskere og en bredere interesseret offentlighed. D.
16. oktober udkom så det første nummer af Tidsskrift for Islamforskning, som er
blevet et peer-reviewed, netbaseret tidsskrift. Artiklerne kan derfor frit hentes
fra http://www.islamforskning.dk/Tidsskrift_for_Islamforskning.htm Tidsskriftet
vil udkomme to gange årligt, og som regel vil det være temanumre, der belyser
emner som fx ’hverdagsislam’, ’institutioner og organisationer’ og muslimske
friskoler’.
Det første temanummer hedder Danske Koranstudier og indeholder en række
artikler af (fortrinsvist) danske forskere. Det er artikler, der spænder fra
klassiske emner til nutidige Koran-fortolkninger i forskellige afskygninger. Vi er
særlig stolte over at bringe en artikel af den internationalt anerkendte danske
islamolog Patricia Crone, der bidrager med artiklen ”Hvordan de koranske vantro
tjente til dagen og vejen”. Jean Butler har skrevet en artikel, der undersøger
den kendte islamistiske ideolog Said Qutbs brug af Koranen. Thomas Hoffmann
bidrager med en indsigtsfuld introduktion til de væsentligste værker i nyere
Koranforskning, og Jonas Svensson har skrevet tidsskriftets eneste
engelsksprogede artikel ”Have you all got your copy of the Qur’an?”, der
undersøger brugen af Koranen i religionsundervisningen i Kenya. Slutteligt er
der to kortere artikler af Inge Liengaard og Dorthe Kodal, der begge omhandler
muslimske tænkere i Europa og deres tilgange til Koranen. Desuden bringer vi 7
boganmeldelser.
Vi håber, at mange vil have glæde af at læse artiklerne.

nummer: 25.
marts 2007.

E-mail-nyhedsbrevet – for alle medlemmer
Som medlem vil du automatisk få tilsendt nyhedsbrevet, når det udkommer. Du
er samtidig velkommen til at sende bidrag til nyhedsbrevet i form af omtale af
nye bøger, arrangementer eller andet af relevans for foreningens
arbejdsområde.

Nyt fra FIFO
Hermed det andet af – forhåbentligt – mange FIFO nyhedsbreve. I brevet vil du
kunne læse om såvel vores nye tidsskrift (Tidskrift for islamforskning), om
kommende arrangementer i og udenfor FIFO regi, om vores webside, og meget
andet.
FIFO er fortsat et ganske ungt, fagligt forum, men vi har fra starten af haft et
højt aktivitetsniveau. Håbet er at være et tværfagligt, nationalt forum – dvs., at
vi søger at overskride institutionelle og disciplinære grænser, for derved at
fordre en frugtbar synergi, som forhåbentligt vil kunne give os en dybere
forståelse af det emne, som vi alle beskæftiger os med. At denne tilgang
vitterligt er givende vidner både vores nye tidsskrift og seminarer om.
Tidsskriftet har du tilgang til over nettet – seminarerne annonceres løbende. Ved
vores sidste seminar havde vi det overordnede emne ”dansk koranforskning”,
som indeholdt to spændende foredrag ved Thomas Hoffman om Koranen i et
europæisk perspektiv, og ved Ellen Wulf om den nye, danske
koranoversættelse. Om eftermiddagen var der som sædvanligt spændende
præsentationer af igangværende forskning på området.
Som forkvinde vil jeg gerne understrege de muligheder, som både tidsskrift og
seminarer giver os som medlemmer af FIFO. Begge dele giver os mulighed for
at følge med i ny, dansk og international forskning. Begge dele giver os overblik
over relevant litteratur og ”food for thought”, som kan have betydning for de
perspektiver, som vi lægger for dagen i vores egen forskning. Her vil jeg gerne
understrege, at vores seminarer er åbne for alle medlemmer, og at deltagelse er
givet godt ud for den enkelte, både i form af tilegnelse af ny viden og etablering
af netværk.
Slutteligt synes jeg, at vi skal sende en varm og hjertelig tanke (eller email?) til
dem, som har arbejdet hårdt for, at såvel webside, nyhedsbrev og tidsskrift er
kommet op at stå. Og jeg vil opfordre alle, som kan have lyst, til at deltage
aktivt i arbejdet. Der er tale om en ”win-win” situation for os alle. Jo mere vi gør
brug af hinanden, jo mere lærer vi, jo bedre forskning får vi – og så har vi det
tilmed sjovt samtidigt.
Med venlig hilsen
Garbi Schmidt
Forkvinde, FIFO

Nye bøger
Tidsskriftet Politik nr. 1 2006 er et temanummer med titlen ’Religion og
Politik’. I et komparativt perspektiv belyses relationen mellem religion og politik
i forskellige lande. Herigennem udfordres forestillingen om sekularisme som
værende det eneste og samme bud på forholdet mellem
religion og politik. Flere af artiklerne berører forholdet
mellem Islam og politik.
Koranen i ny dansk oversættelse. Den 8. november
udsender Forlaget Vandkunsten den første komplette
danske oversættelse af Koranen, gengivet på et
videnskabeligt grundlag.
Ellen Wulff, Koranen. Forlaget Vandkunsten 2006.
1. udgave. 1. oplag. 544 sider.
Indbundet. 399 kr.

Se desuden boganmeldelser i Tidsskrift for Islamforskning.

Vil du være medlem?

Kontingent til FIFO
betales en gang
årligt og udgør 150
kr. (dog 100 kr. for
studerende)

Forum for Islamforskning er en forening for forskere og kandidatstuderende, som
på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning inden for islam og
muslimer primært i Danmark. Ønsker man at blive medlem af foreningen, sender
man en e-mail (info@islamforskning.dk) med en anmodning om optagelse. Emailen skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens forskningsområde og
relevante meritter.

Aktuelt
Ledigt lektorat i arabisk historie, kultur- og
samfundsforhold på det Teologiske Fakultet, AU
Se mere på: http://www.teo.au.dk/nyheder/stillinger/arabisk

Konferencer, seminarer, forelæsninger
Århus Universitet
Forelæsning: Bomben i turbanen
Onsdag den 25. oktober kl. 16.15-18.00 i aud. A1, bygn. 1333
Lars Qvortrup, Center for Interaktive Medier (Syddansk)
Forelæsning: Muhammed-krisen: Religion, politik og offentlighed
Onsdag den 1. november kl. 16.15-18.00 i aud. A1, bygn. 1333
Anders Berg-Sørensen, Institut for Statskundskab (KU)
Se flere foredrag i samme forelæsningsrække på:
http://www.ps.au.dk/showresource.asp?lFileID=3029

Københavns Universitet
Gender and Religion in Global Perspectives. International konference arrangeret
af satsningsområdet og Koordinationen for kønsforskning.
27.- 28. oktober 2006.
Temadag: Fortolkning af autoritative tekster. Mere information kommer senere
18. november 2006.
FIFO
Att.: Garbi Schmidt
SFI, Socialforskningsinstituttet
Herluf Trolles Gade 11,
1052 Kbh. K
E-mail:
info@islamforskning.dk

Workshop: Muslim Women's Rituals. Mere information kommer senere.
December 2006
Religion and Violence, Gæsteforelæsning ved Professor Martin Riesebrodt,
University of Chicago.
14. december 2006. Sted: Institut for Statskundskab, Øster Farigmagsgade 5

FIFO på internettet!
www.islamforskning.dk

Turkey in Europe. Konferencen stiller skarpt på religionens rolle som argument i
forholdet mellem Tyrkiet og Europa i dag. Arrangører: Satsningsområderne
Religion i det 21. århundrede og Europa i forandring sammen med DIIS.
18.- 20. januar 2007.

Redaktion på
Nyhedsbrevet: Lise
Paulsen Galal og Brian
Jacobsen

Workshop: Cultural Expressions in Contemporary Sufism. Continuity and Change.
Mere information kommer senere.
Marts 2007
Transforming the Self in Public Ritual - Sacred, Secular and Religious aspects.
Internationalt seminar. Mere information kommer senere.
Forår 2007

Islamseminarier en gang om måneden hele efteråret på ToRS instituttet:
Tirsdag 14 november kl. 15.15 lokale U4
Uzma Rehman Religion, Politics and Holy Shrines in Pakistan
Tirsdag 12 december kl. 16.15 lokale U5
Rubya Mehdi Islamic Law of Murder in Relation to Honour-Killing: Case of
Pakistan
Bemærk at seminarerne vil tage plads i forskellige lokaler fra gang til gang!
Se også: http://tors.ku.dk/kalender/

Andre arrangementer:
25. – 26. november 2006: Demokratikse Muslimer afholder konferencen
“Shariá i en moderne kontekst”. Se www.demokratiskemuslimer.dk for mere
information.

