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1. Innledning

Årsrapporten er strukturert i forhold til DNIRs handlingsplan for 2008, og har som 
målsetting å gi en oversikt over instituttets aktiviteter innen forskning, undervisning og 
formidling samt andre forhold som er viktige for instituttets virke og drift. 

DNIRs hovedmål for 2008 har vært å styrke den faglige aktiviteten ved instituttet, 
samtidig som bredden av bruken økes og en jevnere kapasitetsutnyttelse oppnås. I 
tillegg til fortsatt nære relasjoner innad i UiO, særlig de humanistiske fag, har DNIR 
arbeidet for å styrke sin nasjonale funksjon, og samarbeidet med fagmiljøene hjemme, 
spesielt de brukerbetalende institusjonene. 

DNIR har hatt høy faglig aktivitet i 2008, med deltakelse fra de fleste norske universiteter 
i tillegg til mange høyskoler og andre grupper. Det har også vært avholdt flere 
internasjonale konferanser og seminarer ved instituttet, og instituttleder har vært aktiv 
internasjonalt gjennom deltakelse på fagkonferanser i Roma og i utlandet, og ved å gi 
forelesninger ved høyere utdanningsinstitusjoner lokalt. I tillegg har instituttet utgitt og 
bidratt til utgivelse av flere velrenommerte publikasjoner. 

DNIR har arbeidet for å knytte nettverk og opprette samarbeid mellom norske og 
utenlandske fagmiljøer. DNIR har aktivt støttet nye prosjekter, og forsøkt å formidle 
finansiering og samarbeidspartnere når mulig. Instituttet har lagt vekt på å støtte unge 
forskere, både når det gjelder deres forskning, tilrettelegging av opphold i Roma og 
nettverk til relevante fagmiljøer. 

Det nasjonale fakultetsmøtet for de historisk filosofiske fag fattet i mai 2008 vedtak om at 
ordningen med faste brukertilskudd og brukerrettigheter videreføres for tre-års perioden 
2009 – 20111. Det er også gledelig at Universitetene i Agder og Stavanger har besluttet 
å slutte seg til ordningen fra 1. januar 2009. 

1 DNIR’s brukerbetalende institusjoner i 2008: Det humanistiske fakultet/Universitetet i Oslo (HF/UiO), Det teologiske 
fakultet/UiO, Det historisk-filosofiske fakultetet/Universitetet i Bergen (HF/UiB), Det historisk-filosofiske fakultetet/Norges 
teknisk-naturvitenskaplige universitet (HF/NTNU), Det humanistiske fakultet/Universitetet i Tromsø (HF/UiT), Det 
samfunnsvitenskaplige fakultet/UiT og Det teologiske menighetsfakultetet (MF). 
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2.	 Forskning 

DNIR har bidratt til forskningssatsingen gjennom instituttleders forskningsaktivitet og 
samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer og ved å oppfordre og 
bidra til fagseminarer og andre faglige aktiviteter ved instituttet. I tillegg har en rekke 
forskere og studenter benyttet instituttet som tilholdssted for sin forskning, gjennom bruk 
av kontorplasser, seminarrom, bibliotek og som inngangsport til andre bibliotek og 
fagmiljøer. 

Instituttleder har også bidratt til utarbeidelse av flere forskningsprosjekter og har støttet 
prosjektsøknader som tenkes tilknyttet instituttet dersom finansiering sikres. 

Den faglige aktiviteten våren 2008 var for en stor del eksternfinansiert, og det ble derfor 
mulig å overføre budsjettmidler fra 2008 til faglige aktiviteter i forbindelse med 
markeringen av DNIR’s 50-års jubileum i 2009. Instituttet arrangerte tre store 
internasjonale konferanser i 2008, hvorav en (Inscriptions in Liturgical Spaces) vil 
videreutvikles til et bind av Acta ad Archaeologiam Historiam Pertinentia (ACTA) som 
planlegges utgitt i 2010. Instituttet har også prioritert faglige konferanser i samarbeid 
med yngre forskere, blant annet for å sikre bredden i forskningen og bygge nettverk for 
fremtidig forskning tilknyttet instituttet. 

Ett annet virkemiddel for dette var instituttets tildeling fagstipend til ni masterstudenter, 
doktorgrads-stipendiater og unge forskere som dermed fikk anledning til å oppholde seg 
ved DNIR og i Roma i oktober – desember 2008. Erfaringene med ordningen har vært 
gode, og DNIR har utviklet og styrket ordningen ved å oppfordre til søknader fra hele 
Norge og fra ulike fagmiljøer, samt at forskningsoppholdene legges i overlappende 
perioder. Instituttet ønsker med dette å oppfordre til tverrfaglig tenking, samarbeid og 
nettverk blant stipend-mottakerne. Samtidig vil det tiltrekke seg (fremtidige) forskere med 
relevante fagprofiler for fortsatt tilknytning til instituttet. Fagstipend for vårsemesteret 
2009 ble utlyst og tildelt seks yngre forskere/studenter i desember 20082. 

Instituttet arrangerte også fagseminarer og lunsjseminarer for å gi gjestende forskere 
anledning til å presentere sitt arbeid og for å fremme den faglige samtalen ved instituttet. 

Forskningsaktiviteter i 2008 inkluderte: 

o	 Nordisk forskerkonferanse ”Kropp og livsprosesser i antikken” med prosjektmidler 
fra NFR, 12 deltakere fra Universitetene i Oslo, Gøteborg, Bergen, Agder og 
København (10 – 12. april 2008), i regi av instituttleder sammen med prof. Ingvild 
Gilhus (UiB) og Gunhild Vidén (Gøteborgs Universitet)3. 

o	 Internasjonal forskerkonferanse ”Ritual transformation” i regi av instituttleder, 
med prosjektmidler fra Senter for grunnforskning ved Det norske 
vitenskapsakademi, 16 deltagere fra Universitetene i Oslo, Bergen, Helsinki, 
Yale, København, Harvard og Lund, samt Pontificial Council for Christian 
Archeology og Pontifical Biblical Institute (8 – 10. mai 2008) 4 

o	 Symposium: ”Ablution, Initiation and Baptism in Early Judaism, Graeco-Roman 
Religion and Early Christianity”. Instituttleder bidro til gjennomføringen 
samarbeid med organiseringskomiteen bestående av medlemmer fra 
universitetene i Oslo, Kristiansand, Tromsø, Uppsala og Åbo. (3 – 6.september 
2008). 34 deltagere. 

2 Se vedlegg 1 for en oversikt over tildeling av fagstipend i 2008 
3 Se vedlegg 2 for kopi av programmet for denne konferansen 
4 Se vedlegg 2 for kopi av programmet for denne konferansen 
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o	 Internasjonal forskerkonferanse ”Staging Rome: The City in Art, Architecture and 
Drama”. Victor Plahte Tchudi (DNIR) og Roy T. Eriksen (UiA) hadde ansvar for 
planlegging og gjennomføring av konferansen som hadde 12 deltagere fra 
Universitetene i Oslo, Agder, Gøteborg, Cambridge og Roma (Roma 3) og fra 
University of Notre Dame (USA/Roma). Fra DNIR deltok Victor Plahte Tscudi og 
Turid Karlsen Seim med papers, Konferansen ble avholdt 29 – 30. oktober 2008 
med økonomisk støtte fra Universitetet i Agder og Stiftelsen Thomas Fearnly, 
Heddy og Nils Astrup. 

o	 Forskerutdanningsseminar: ”Interpretatio scripti: Fortolkningspraksiser i møtet 
med før- og tidlig-moderne tekster” ble arrangert av MEK- og LIK-linjen ved 
Humanistisk Fakultet/UiO i samarbeid med DNIR, og koordinert av Line Cecilie 
Engh og Else Marie Lingaas, begge doktorgradsstudenter ved Institutt for filosofi, 
ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), den førstnevnte med 
arbeidsplass ved DNIR. Seminaret ble avholdt 23 – 26. oktober 2009 med 13 
deltagere, hovedsakelig fra HF/UiO. 

o	 Internasjonal konferanse: ”HOC OPVS ORTATVR SEPIVS VT ASPICIATVR: 
Inscriptions in Liturgical Spaces” ble avholdt i regi av DNIR med Kristin Bliksrud 
Aavitsland (UiO) som faglig koordinator i samarbeid med instituttleder Turid 
Karlsen Seim. Konferansen hadde 19 deltagere fra Norge, andre europeiske land 
og USA 28 – 29. november 2008). Se vedlegg 2 for program og deltagerliste. 

o	 Instituttleder deltok etter invitasjon med paper på en tverrfaglig 
forskningskonferanse ved Academia Belgica i regi av Universitetet i Leuven: ”Noli 
me tangere: text – image – context” (1 – 3. april 200). Hun deltok også på den 
årlige konferansen Scholarum Novi Testamenti Societas, der hun sitter i styret, 
ved Universitetet i Lund (29. juli - 2. august). For hennes forskningsaktivitet for 
øvrig, se vedlegg 3 med oversikt over arbeider under publisering. 

o	 Instituttleder har forholdt seg aktivt til faglige seminarer som finner sted ved 
instituttet. DNIRs lokaler ble brukt av ca. 25 grupper/seminarer med i overkant av 
400 deltagere til sammen. Hoveddelen av seminarene hadde en relevant faglig 
profil. 

o	 DNIR har vært tilknyttet Lancelotti-prosjektet siden 2004. Formålet med 
prosjektet er teknisk konservering av de antikke skulpturene i Palazzo Lancelotti i 
Roma. Prosjektet resulterte i en publikasjon som kom ut i juli 2008 med bidrag av 
Siri Sande (DNIR) og Marina Prusac (Kulturhistorisk museum). 

o	 DNIR søkte og fikk innvilget midler fra HF til innkjøp av software som gjør det 
mulig å utvide bibliotekssamarbeidet Unione Romana Biblioteche Scientifiche 
(URBS). DNIR spilte dermed en pådriverrolle i å få URBS Plus operativt, og dette 
vil også komme norske forskere til gode gjennom bedret tilgang til ressurser 

o	 Seks lunsjseminarer ble organisert for å gi anledning til faglig utveksling og 
diskusjon på tvers av fagområder blant de som oppholder seg på instituttet: 

o	 Per Sigurd Styve (stipendiat, NTNU): ” Tid som symbolsk struktur i 
trecento og quatrocento scenisk narrative bilder” (12. februar) 

o	 Jan Frode Hatlen (stipendiat, NTNU): ”Den romerske revolusjon eller den 
romerske evolusjon?” (26. mars) 

o	 Mathilde Skoie (førsteamanuensis, UiB): ”Resepsjonens rolle i dagens 
antikkforskning” (26. april) 

DNIR årsrapport 2008 3 



  
 

    

 

             
          

 

         
          

         
          

 

  
 

    
         

       
     

      
       

       
       

          

           
            

             
          

               
        

            
               

         

         
              

        

          
            

            

            
            

            

            
              

 

          
            

      

                                                 
          

o	 Mira Berglund Nyløvold (MA/historie, UiO): ”En god og en ond keiser:
Idealkeiseren og hans motsats i Svetons De vita Caesarum” (29.
september)

o	 Jo-Simon Frøshaug (MA/arkeologi, UiO): ”The propylon of Paeonian
Bylazora: a functional analysis of the ceramic evidence” (5. November)

o	 Maria Husabø Oen (MA/kunsthistorie/UiO): ”The miraculous Image of
Santissima Annunziata. A Case Study in Cult Images” (4. desember)

3.	 Undervisning

Instituttet arrangerte et videreutdannings-kurs 
for lærere i den videregående skolen 10 – 15. 
mars 2008 under tittelen ”Religion i Roma: 
Pluralisme, konflikt og dialog”5. Instituttleder 
Turid Karlsen Seim var kursansvarlig, mens 
også Ingvild Gilhus (UiB) og Anne Hege 
Grung (UiO) bidro til deler av undervisningen. 
Kurset hadde 32 deltakere, og ga instituttet 
en netto inntekt på litt over 60 000 kroner. 

Den gjeldende studie- og finansieringsordningen innebærer at DNIR ikke kan eie 
poenggivende kurs, og instituttet samarbeider derfor tett med fagmiljøene i Norge på 
undervisningssiden. I 2008 har det gode samarbeidet med Institutt for filosofi, ide- og 
kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK/UiO), Institutt for litteratur, områdestudier og 
europeiske språk (ILOS/UiO) og med Det norske instituttet i Athen og UiB fortsatt, og de 
følgende kurs ble gjennomført i løpet av 2008: 

Ω	 ANT 2210/2211 – Den Augusteiske Gullalder. Kursansvarlig Siri Sande (UiO) og 
Mathilde Skoie (UiB). Gjennomført i mars – mai 2008 med 20 deltakere (10 + 5 
studiepoeng). Kurset inkluderte en ekskursjon til Napoli og Vesuv-byene. 

Ω	 KUN2035/4035 - Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier. Kursansvarlig Einar 
Petterson (UiO). Gjennomført 6 – 23. mai 2008 med 3 deltakere på BA-nivå (10 
poeng) og 2 deltakere på MA-nivå (10 poeng). 

Ω	 KUN2012/4012 - Renessansens monumentmaleri i Roma og Firenze ca 1420
1520. Kursansvarlig Leif Holm Monssen (UiO). Gjennomført i mai 2008 med 9 
deltakere på BA-nivå (10 poeng) og 2 deltakere på MA-nivå (10 poeng). 

Ω	 KUN2031/4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste. 
Kursansvarlig Einar Petterson (UiO). Gjennomført i mai – juni 2008 med 12 
deltakere på BA-nivå (10 poeng) og 6 deltakere på MA-nivå (10 poeng). 

Ω	 ITA 1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur. Kursansvarlig Sergio 
Sabbatini (UiO). Gjennomført 16. juni – 24. juli med 20 deltagere på BA-nivå (20 
studiepoeng). 

Ω	 KUN2009/KUN 4009 Fremveksten av den kristne ikonografi. Kursansvarlig Einar 
Petterson (IFIKK/UiO). Gjennomført 2 – 14. september med 15 deltagere (BA 10 
poeng og MA 10 poeng). 

5 Se vedlegg 4 for program for dette kurset 
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Ω	 KUN2040/KUN4040 Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet. Kursansvarlig 
Øyvind Storm Bjerke (IFIKK/UiO). Gjennomført 14 – 25. september med 13 
deltagere (BA 10 poeng og MA 10 poeng). 

Ω	 KUN2011/KUN4011 Italiensk monumental billedutsmykning i høymiddelalderen. 
Kursansvarlig Einar Petterson (IFIKK/UiO). Gjennomført 29. september – 17. 
oktober med 13 deltagere (BA 10 poeng og MA 10 poeng). 

Ω	 KUN2035/KUN4035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier. Kursansvarlig Einar 
Petterson (IFIKK/UiO). Gjennomført 7. oktober – 7. november med syv deltagere 
(BA 10 poeng og MA 10 poeng). 

Ω	 KUN2122/KUN4122 Maner og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515
1600. Kursansvarlig Leif Monssen (IFIKK/UiO). Gjennomført 13. oktober – 7. 
november med fem deltagere (BA 10 poeng og MA 10 poeng). 

I forbindelse med kursene, har instituttet forsøkt å legge til rette for sosiale aktiviteter for 
deltagerne, inkludert mottakelser ved kursstart, en fest ved kursslutt og en sommerfest. 
Instituttet disponerer også to leiligheter hvor kurs-studenter har prioritet, referer til punkt 
6 i denne rapporten for mer om studentleiligheter. 

4.	 Biblioteket

Biblioteket har vært flittig brukt, spesielt av studenter som er i Roma i forbindelse med 
kurs, men også av forskere og andre studenter, både fra fagmiljøene i Norge og 
internasjonalt (italienske universiteter og utenlandske institutter i Roma). 
Bibliotekssamlingen har økt med rundt 300 bøker i 2008. 

En av hovedaktivitetene til instituttbibliotekaren er å gi henvisninger og aktiv søkehjelp til 
studenter og forskere som besøker eller henvender seg til instituttet. 

URBS-samarbeidet6 er spesielt viktig for Det 
norske instituttet fordi forskere og studenter 
dermed kan tilbys tilgang til materiale utover 
eget instituttbibliotek. URBS katalogene er 
under stadig oppdatering, og har i 2008 blitt 
utvidet til å inkludere sammendrag og 
innholdsfortegnelser. I tillegg til URBS 
felleskatalog, ble URBS Plus7 prosjektet initiert 
i 2007. Hovedmålet med URBS Plus er å 
utvikle et søkeverktøy som inkluderer flere 
kataloger fra humanistiske fag og som 

muliggjør søking i alle katalogene samtidig. Det norske instituttet, med midler fra 
HF/UiO, har spilt en pådriverrolle URBS Plus, med innkjøp av ny software og oppstart av 

6 De følgende instituttene er medlem av Unione Romana Biblioteche Scientifiche (URBS): American
Academy in Rome, Danske Institut for Videnskab og Kunst, British School at Rome, Escuela Española de
Historia y Arqueologia, Historisches Institut beim Österreichischen Kultur Institut in Rom, Institutum 
Romanum Finlandiae, Istituto Svizzero di Roma, Koninklijk Nederlands Instituut te Rome, Libera universita' 
Maria SS. Assunta (LUMSA), Det norske institutt i Roma, Svenska institutet i Rom. 
7 URBS Plus utvider URBS samarbeidet med de følgende bibliotekene: Deutsches Historisches Institut, 
Biblioteca del Senato, Fondazione Besso, Ecole Francaise, Deutsches Archaeologisches Institut, 
Accademia Belgica, Biblioteca Vallicelliana, Loyola University og John Cabbot University. 

DNIR årsrapport 2008 5 



  
 

    

 

           
          

 

     
 

        
          

             
          

            
              

     

           
           

              
         

             

   

            
             
             

              
             

          
           

             
             

          
                 

             
           

       
       

        
          

        
          
           

          
        

        
     

             

 

 

prosjektet. Instituttet fortsetter samarbeidet om Bibliografia Romana for å oppdatere 
bibliografien med tema Roma fra middelalder til moderne tid. 

5. Formidling og utadrettet virksomhet

Formidlingsvirksomheten ved instituttet inkluderer utgivelse og distribusjon av 
forskningsresultater gjennom publikasjoner og forelesninger, og kontakt med et vidt 
spekter av ulike grupper og offentlighet. Instituttet har aktiv kontakt med miljøer som 
bruker instituttets lokaler, og formidler gjennom denne kontakten informasjon om 
instituttet i tillegg til å stimulere interesse for instituttets fagområder og aktiviteter. 
Instituttet har en egen webside med informasjon om instituttet og lenker til kurs som 
arrangeres ved instituttet http://www.hf.uio.no/roma/. 

I tillegg til formidling gjennom publisering og informasjon, bruker instituttets ansatte 
relativt mye tid på relasjonsbyggende aktiviteter. Disse aktivitetene anses som en 
nødvendig investering for å styrke den faglige aktiviteten ved instituttet i tillegg til å 
oppfylle den viktige formidlingen mot offentligheten. Relasjonsbyggende aktiviteter vil 
delvis også ha vært nevnt tidligere i rapporten, både under forskning og undervisning. 

Forelesning og publisering 

L`Orange forelesningen er en årlig begivenhet som åpner instituttet både for fagmiljøer 
og allmennheten i Roma. Dr. Christine Kondoleon (Senior Curator of Greek and Roman 
Art, Boston Museum of Fine Arts) foreleste 26. mai under tittelen”New Mosaics from 
Boston: The Gathering of Roses and the Celebration of Wealth and Pleasure”. Det var 
omtrent 40 personer til stede under forelesningen som ble etterfulgt av en mottagelse. 

I forbindelse med forskningsseminaret ”Interpretatio scripti” inviterte DNIR til åpen 
forelesning av Professor Mario Perniola (Università Tor Vergata) 23. oktober 2008. 
Tittelen på forelesningen var ”The Birth of the Modern Artist in Renaissance Florence. 
An interpretation of Leon Battista Alberti’s Writings”, og 35 deltagere var til stede. 

Det arkeologiske forskningssamarbeidet mellom de tre skandinaviske instituttene i Roma 
resulterte i utgivelse av ”The Temple of Castor and Pollux”, bind II-1, II-2 og III i 2008. 
Bindene kom ut som Occassional Papers of the Nordic Institutes in Rome. Publikasjonen 
inneholder resultater fra skandinaviske utgravninger i Forum Romanum i perioden 1983 
– 89. Trykkestøtte fra NFR, Kunnskapsdepartementet og 
DNIR/UiO har muliggjort norsk bidrag til utgivelse. 

Siri Sande har fortsatt arbeidet med redigering og 
ferdiggjøring av tre bind av ACTA (Acta ad Archaeologiam et 
Artium Historiam Pertinentia). Bind XXII ”Mater Christi” ble 
trykt i desember 2008. ACTA bind XXIII ”Woman as Subject 
and Object”, og ACTA bind XXIV ”Private and Public in the 
Sphere of the Ancient City” er under redigering og søknader 
om trykkestøtte til utgivelse ble innlevert til Norges 
Forskningsråd i henholdsvis juli og september. Bindene vil 
trykkes i 2009 og 2010. 

Det henvises til vedlegg 3 for en fullstendig oversikt over publikasjoner i perioden. 

DNIR årsrapport 2008 6 
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Annen utadrettet virksomhet 

Instituttleder har vært disponibel for besøkende forskere og andre henvendelser, og har 
på forespørsel hatt omvisninger og forelesninger for eksterne grupper. I april-mai var hun 
invitert som gjesteprofessor (MacCarthy Professor 2008) ved Pontifica Università 
Gregoriana, der hun ga et kurs (8 dobbeltimer) i Ecumenical Ecclesiology for studenter 
på videregående nivå og også holdt en offentlig gjesteforelesning ”Envisioning Unity. 
Reflections on Ecumenical Methodology”, som vil bli publisert i deres teologiske 
tidsskrift. I oktober foreleste hun på et etterutdanningskurs i München, og deretter etter 
invitasjon fra Den ekumeniske patriark i Konstantinopel på et internasjonalt seminar om 
apostelen Paulus.. Hun har også deltatt som ressursperson ved en konsultasjon i 
Genève (27-29. mars), og har opprettholdt sine verv i Holbergprisens akademiske 
komité, i Scientific Advisory Board ved Universitetet i Wien, og i to internasjonale 
tidskriftredaksjoner (New Testament Studies og Journal of Biblical Studies, begge på 
nivå 2). Instituttleder ble i september dessuten invitert til å tiltre The Board of Electors to 
the Lady Margaret’s Professorship ved Cambridge University. 

Den 17. Internasjonale Kongressen for Klassisk Arkeologi (AIAC) ble arrangert i Roma 
22 – 26. september 2008, og DNIR stilte i den forbindelse sine lokaler til disposisjon for 
postere under temaet ”Villaer”. Ti postere ble presentert i DNIRs seminarrom 23. 
september 2008, og 70 personer besøkte utstillingen/presentasjonen. DNIR samarbeidet 
også med de andre utenlandske instituttene i Roma om utstilling av publikasjoner i 
forbindelsen med AIAC konferansen. 

Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales (FIDEM) benyttet DNIRs 
lokaler til undervisning hele vårsemesteret (tre timer hver ettermiddag med ca. seks 
studenter). 

Det norske instituttet og andre medlemmer av Unione Internazionale degli Istituti di 
Archeologia Storia e Storia dell'Arte in Roma ble i mars 2008 invitert til samarbeid med 
Fylkesantikvaren (la Soprintendenza) i Toscana og et utgravnings- og restaurerings
prosjekt i Pisa med spesiell interesse for båter og treverk (il Cantiere delle navi antiche di 
Pisa). Instituttleder tok kontakt med relevante norske fagmiljøer og initierte oppstarten til 
et samarbeid med Kulturhistorisk Museum (KHM). Instituttleder og tre ansatte (Marina 
Prusac, Jan Bill og Anne Sommer Larsen) ved KHM var i Pisa 30. september for å 
konkretisere avtalen ytterligere. Samarbeidet vil blant annet gi norske forskere og 
studenter muligheter til å oppholde seg ved et ettertraktet fagmiljø i Pisa. 

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité besøkte instituttet 18. februar, og fikk 
orienteringer og besvart spørsmål om DNIR av instituttleder, en student og en stipendiat. 
DNIR mottok siden et brev med takk for interessant møte. 

Hennes Majestet Dronning 
Sonja og Hennes Konge
lige Høyhet Kronprinsesse 
Mette-Marit avla instituttet 
et offisielt besøk 22. april 
2008. Det ble arrangert en 
mottakelse (35 personer) 
hvor studenter, forskere og 
ansatte ved instituttet fikk 
møte Dronningen og 
Kronprinsessen. Institutt-
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lederne for det svenske, finske og amerikanske instituttet var også til stede. 

Instituttet har fortsatt å motta relevante grupper, og informere om instituttet og dets 
virksomhet. Universitetsledelsen både i Oslo og Bergen har hatt møter ved instituttet i 
perioden. Avtalen med prosjektet ”Veiene Fra Roma” er en nyttig kontaktflate mot norsk 
næringsliv og offentlighet. Gjennom denne kontakten har instituttet fått midler til en 4-årig 
post-dok stilling samt finansiell støtte til oppgradering av fellesarealer ved instituttet. Det 
ble i perioden arrangert 25 mottakelser og tilstelninger på kveldstid, med nærmere 650 
deltakere (en fjerdedel ble arrangert i forbindelse med Veiene fra Roma prosjektet).8 

Det har vært to reportasjer om DNIR i UNIFORUM i vår, og instituttet ble også synlig i 
norske medier i forbindelse med Dronningens besøk. I tillegg har instituttleder Turid 
Karlsen Seim blitt intervjuet av Radio Vatikanet og slovakisk radio. 

Instituttet har opparbeidet et godt og nært samarbeid med den norske ambassaden i 
Roma. Ambassaden har vært representert på mange av instituttets arrangementer og 
instituttleder har deltatt på vegne av DNIR på ambassadens tilstelninger når relevant, 
inkludert tale ved P.A. Munchs grav på 17. mai. DNIR, ambassaden og Istituto Italiano di 
Studi Germanici samfinansierte i 2008 publisering av ’proceedings’ fra den 
internasjonale konferansen ”Three-dimensional Ibsen: Politics, Feminism and the Stage” 
som ble avholdt i oktober 2006. 

6. Organisasjon, personale og infrastruktur

Organisasjon og personale 

DNIR har hatt syv ansatte i 2008: 

o Germana Graziosi (bibliotekar)
o Mona Elisabeth Johansen (førstekonsulent)
o Anna Muzi (vaktmesterpar, renhold)
o Anne Nicolaysen (avdelingsleder)
o Nicola Quinzi (vaktmesterpar, vedlikehold)
o Turid Karlsen Seim (instituttleder)
o Victor Plahte Tschudi (postdoktor fra 1. september 2008).

Siri Sande har hatt forskningsfri siden hun gikk av som instituttleder i juli 2007, og har 
fortsatt sin forskning med kontorplass på instituttet. I tillegg har hun vært kursansvarlig 
for ANT2210/2211 og har arbeidet med redigeringen av tre ACTA bind. 

Etter søknad fra IFIKK/UiO fikk Line Cecilie Engh (stipendiat, idéhistorie) tildelt 
arbeidsplass for sin treårige stipendiatperiode (fra 1. januar 2008). 

I samarbeid med prosjektet Veiene Fra Roma har instituttet i 2008 blitt tildelt midler fra 
Stein Erik Hagen til opprettelse av en postdoktorstilling for fire år. Postdoktoren vil blant 
annet være ansvarlig for et tverrfaglig kurs (20 studiepoeng) som legges til DNIR. 

DNIR arrangerte en 1-dags utflukt til Nemi for alle ansatte mandag 12. mai. Rasmus 
Brandt ga de ansatte en omvisning i det tidligere norske utgravningsområdet og på 
museet i Nemi. 

8 Vedlegg 5 inneholder en oversikt over mottakelser i rapporteringsperioden 
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Organisasjon, infrastruktur og belegg 

Instituttet samarbeider nært med Teknisk Avdeling (TA) ved UiO, og har dette året 
gjennomført flere bygningsmessige endringer. Se vedlegg 6 for en oversikt over utførte 
og planlagte arbeider. Innsparinger i forhold til budsjett og eksterne gavemidler gjorde 
det mulig å sette i gang arbeid med å oppgradere undervisningsrommet i grunnetasjen, 
med investering i audiovisuelt utstyr utover vanlig oppussing.. Også samarbeidet med 
USIT og Orakeltjenesten ved HF har vært tilfredsstillende, og teknikere fra disse 
enhetene og TA har vært på instituttet for vedlikehold og kontroller. 

Sikkerhets- og logistikkmessig er det viktig for DNIR at vaktmesterparet fortsetter å bo 
på selve instituttet. Problemer med alarmer og adgang/utgang utenom regulær 
arbeidstid løses av vaktmesterparet på en ad-hoc basis. 

Instituttet leier en leilighet i Via Spinazzola og en leilighet på Piazza Scotti, og kan til 
sammen tilby overnatting til 12 studenter (i dobbeltrom). Begge leilighetene ligger på 
Monteverde Nuovo, med god forbindelse til instituttet med buss. Etterspørselen etter 
plass i disse leilighetene har vært høy i perioden. 

Instituttets seminarrom og kontorer har også hatt godt belegg i perioden, det henvises til 
vedlegg 5 for en oversikt over belegg. 

Oppsummering 

DNIR har hatt et travelt år med høy aktivitet på samtlige anvarsområder. Vi ser med 
særlig glede på at den faglige bredden har vært stor med deltakere fra mange 
institusjoner på ulikt nivå. 

Alle foto: Ståle Skogstad, UiO 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Tildeling av fagstipend 2008 
Vedlegg 2: Program for konferansene ”Kropp og livsprosesser i antikken”, ”Ritual 

transformation” og ”Inscriptions in Liturgical Spaces” 
Vedlegg 3: Oversikt over publikasjoner og arbeider under publisering 
Vedlegg 4: Program for EVU-kurs 
Vedlegg 5: Bruk og belegg: seminarrom, kontorer, mottakelser og studentleiligheter 
Vedlegg 6: Utførte og planlagte bygningsmessige arbeider 
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