
  
 

         

 

       
 

    
 
 
 
 
 

 
   
   
  
  
   
     
  

 
   
 

  
 

                  
            

               
             

         
       

           
           

             
             

             
              

              
      

             
            

             
            

  

           
            

         

             
               

Det norske institutt i Roma (DNIR) 

ÅRSRAPPORT FOR 2009 
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7. Oppsummering 

1. Innledning 

Det norske institutt i Roma ble etablert i 1959, og fylte dermed 50 år i 2009. Dette ble 
markert 24. – 25. september med fagdag, festdag med årets L’Orange forelesning, 
omvisninger i Roma, og åpent hus på instituttet. I planleggingen av jubileet ble det lagt 
vekt på å oppnå en sterk faglig profilering samtidig som markeringen skulle være 
inkluderende med arrangementer for alle interesserte grupper. H.M. Dronningens 
tilstedeværelse sammen med internasjonale forskere, universitetsledelse, viktige 
medspillere og samarbeidspartnere skapte en god markering med bred deltagelse (200 
personer), og alle tilbakemeldinger til Instituttet har vært meget positive. 

Instituttet arrangerte også i 2009 etterutdanningskurs for lærere og la forholdene til rette 
for kurs, konferanser, gjestende forskere og grupper som har brukt instituttets lokaler og 
kompetanse. I tillegg har de vitenskaplig ansatte utført egen forskning og deltatt på 
konferanser både i regi av Instituttet og andre. På forskningssiden har man høstet frukter 
av vitenskaplig arbeid i form av publikasjoner og økende interesse for å holde seminarer 
og bruke kompetansen ved instituttet. 

Instituttet fikk styrket sin vitenskaplige kompetanse da en ny postdoktor tiltrådte 1. juli 
2009 (”Stein Erik Hagens lærestol”). Arbeidet med utforming av et flerfaglig 20-poengs 
kurs har dermed kunne settes i gang. Samtidig gir denne tilveksten i vitenskaplige 
ansatte økt kapasitet og flere muligheter i forhold til forskning, undervisning og 
formidling. 

På undervisningssiden er Instituttets aktiviteter preget av samarbeidet med institutter ved 
Humanistisk Fakultet (UiO) og Det norske institutt i Athen/Universitetet i Bergen, med 
kurs i kunsthistorie, italiensk og det tverrfaglige antikkurset. 

Universitetene i Agder og Stavanger tiltrådte brukerordningen fra 1. januar 2009, og det 
har vært en merkbar økning i interessen for bruk av Instituttet fra disse institusjonene. 

Årsrapport 2009 – Det norske institutt i Roma 1 



  
 

         

 

   
 

           
          
             

         
         

     

               
            

            
         

           
               

            
                 

               

      
     

     
    

     
    

    
    

   
   

      
   

    
    

              
       

              
      

           

           

        

      

            
         

            

            
            

                                                 
                

      
             

2. Forskning 

Instituttleder har fortsatt å lede Instituttets forskningssatsing og nettverksarbeid i forhold 
til nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Tilstedeværelsen av to postdoktorer (Tschudi 
og Bjørnebye) og lange stabile opphold av stipendiater fra andre institutter, spesielt Line 
Cecilie Engh (idéhistorie/IFIKK/UiO) og Per Sigurd Styve (kunsthistorie/NTNU), har 
styrket Instituttet faglig, både gjennom individuelle forskningsprosjekter, og deres 
deltagelse i faglige aktiviteter1. 

På grunn av ønsket om en sterk faglig og internasjonal profilering av jubileet i 2009, 
brukte instituttleder mye av sin tid på planlegging og gjennomføring av dette. 
Fagseminaret ”Recycling Rome” ble arrangert torsdag 24. september som første dag i 
jubileumsmarkeringen med Richard Brilliant, professor ved Columbia University som 
”key note speaker” med tittelen ”Transformative Memory”. Hovedtanken var å bruke 
”gjenbruk” som et gjennomgående faglig perspektiv også til å belyse på nytt noen av de 
store forskningsprosjekter i instituttets historie, og skape en samtale mellom etablerte og 
yngre forskere. Det var i alt 60 deltagere med bred faglig bakgrunn og fra en rekke land. 
I tillegg til Norge, kom de fra Italia, USA, Canada, Storbritannia, Tyskland og Sverige. 

Pågangen til fagdagen var så stor 
at instituttet av plasshensyn, også 
tilbød et parallelt arrangement der 
Per Sigurd Styve (stipendiat 
NTNU) ledet en byvandring i 
”Renessansens Roma” for 10 
deltagere. Instituttet har mottatt 
meget gode tilbakemeldinger på 
fagdagen. Innleggene på fag
konferansen vil danne utgangs
punkt for ACTA bind XXV med 
tema ”Recycling Rome”. 

Festdagen for jubileet, som 
samtidig var årets L’Orange 

forelesning, fant sted fredag 25. september. Se punkt 5 (Formidling) for mer om denne 
og de andre delene av jubileet. 

Instituttleder har fortsatt å forholde seg aktivt til faglige seminarer som finner sted på 
instituttet. Noen eksempler på dette er: 

- Nasjonalt forskerkurs for 31 yngre forskere (26 – 28. januar) 

- Tverrfaglig, internasjonal konferanse ”Romans and Romantics” (15 – 17. februar) 

- Workshop, nordiske kvinnefilosofer (20 – 21. februar) 

- NFR-prosjektkonferanse ”Sanselighet og materialitet” (5-7.oktober) 

Instituttet var 11 – 13. November medarrangør en internasjonal workshop “Constructs of 
Jerusalem”, med Kristin Aavitsland og Eivor Oftestad som hovedansvarlige. 
Arrangementet hadde 14 deltagere og økonomisk støtte også fra PluRel2. 

Instituttleder har sammen med den nye direktøren for Det finske instituttet, Prof. 
Katariina Mustakallio, tatt initiativ til etableringen av et Gianicolo nettverk for forskere 

1 Vedlegg 1 gir en oversikt over publikasjoner som instituttleder og de vitenskaplige ansatte ved Instituttet 
har bidratt til i 2009. 

2 Se vedlegg 3 for foreløpig program og deltagerliste ”Constructs of Jerusalem”. 

Årsrapport 2009 – Det norske institutt i Roma 2 



  
 

         

 

               
           

              
             

            
               

               
                

  

                
                 

           
           

          
           

   

            
            

         

             
               

   

          
          

     

         
             

  

           
          

 
               

       

            
             

            
              
          

 
 

  
 

           
              

             
          

                                                 
            
           

som arbeider med førmoderne kilder ved Det finske institutt, Det norske institutt og Det 
amerikanske akademi. Fra norsk side deltar instituttleder Turid Karlsen Seim, postdoktor 
Jonas Bjørnebye og stipendiat Line Cecilie Engh, men det er åpent også for andre 
forskere i antikk og middelalder som måtte oppholde seg ved instituttet. 

Etterspørselen etter kontorplass ved Instituttet er fortsatt økende, og er etablert to 
arbeidsplasser på det største kontoret i 3. etasje Seminarrommet i 4. etasje er satt i 
stand til kontorbruk for Veiene fra Roma, men kan etter avtale brukes som møterom og 
også av andre forskere ved behov. Alle regulære kontorer har vært i bruk alle årets 
måneder. 

For å oppfordre til bredde og rekruttering, og som en spesiell støtte til yngre forskere har 
Instituttet tildelt fagstipend også i år. Det er samtidig et tiltak for å øke aktiviteten i de 
rolige månedene med god plasskapasitet både på instituttet og i studentleilighetene. 
Seks yngre forskere mottok stipend for vårsemesteret 2009, ytterligere seks mottok 
fagstipend for vinteren 2009/2010. Erfaringene fra fagstipendordningen er at tverrfaglige 
nettverk dannes, og at instituttet etablerer relasjoner til (fremtidige) forskere med 
relevante fagprofiler3. 

Bergesenstiftelsen har etter søknad fra Prof. Rasmus Brandt med støtte fra instituttleder, 
gitt tre stipender til opphold ved instituttet for studenter/yngre forskere som i januar
februar 2010 vil arbeide med funn fra Hierapolis utgravningene. 

Instituttet arrangerte lunsjseminarer for å gi yngre forskere anledning til å presentere sitt 
arbeid og for å fremme den faglige samtalen ved instituttet. Hittil i år har følgende 
lunsjseminarer vært avholdt: 

o	 Torgeir Melsæter (stipendiat/historie/Universitetet i Antwerpen): ”Maktens tegn – 
tegnenes makt. Heraldiske og para-heraldiske elementer i pavedømmets barokke kunst 
og arkitektur, 1585–1667” (30. januar) 

o	 Eva Marie Sund (MA/arkeologi/UiO):”Tyrkisk landjord, italienske utgravninger, norske 
arkeologer. Funn fra, og undersøkelser i etterkant av sesongen 2008 i Hierapolis, Tyrkia.” 
(12. februar) 

o	 Camilla Christin Haukedal (MA/kunsthistorie/UiB): ” Taddeo di Bartalos ’Maria bebudelse’ 
i Bergen – attribusjon, historie og rekonstruksjon” (27. februar) 

I tillegg til egne arrangementer og kurs, har Instituttets lokaler blitt brukt av ca. 25 
grupper med til sammen 375 deltagere. 

På forskningssiden har postdoktor Bjørnebye arbeidet med utvidelse og revisjon av sin 
Ph.D-avhandling med tanke på publikasjon i 2010. Videre har Bjørnebye arbeidet med to 
artikler. Postdoktor Victor Plahte Tschudi har publisert sin bok om Christian Skredsvig, 
og har i tillegg publisert tre artikler og presentert to papers på konferanser. Instuttleder 
har også publisert en rekke arbeider, se vedlegg med oversikt. 

3.	 Undervisning 

Instituttet arrangerte et videreutdanningskurs for lærere i den videregående skolen 30. 
mars – 3. april 2009 under tittelen ”Monument og Modell: bygningsarven i Roma fra 
antikken til i dag”4. Postdoktor Victor Plahte Tschudi var kursansvarlig, mens Prof. Siri 
Sande (arkeologi), Prof. Thomas Thiis-Evensen (arkitektur) og Stipendiat Line Cecilie 

3 Se vedlegg 4 for oversikt over mottakere av fagstipend i 2009. 
4 Se vedlegg 5 for program for etterutdanningskurset for lærere. 
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Engh (idéhistorie) bidro til deler av undervisningen, slik at det denne gang ikke var 
behov for tilreisende lærere fra Norge. Kurset hadde 15 deltakere. Dette var færre 
deltagere enn tidligere år, og det vil være en utfordring å få antallet opp igjen. 

Instituttet har fortsatt 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/Universitetet i Bergen om undervisning 
ved Det norske Institutt i Roma. 

Følgende kurs har blitt gjennomført i løpet av 2009: 

Ω	 ANT 2210/2211 – Den Augusteiske Gullalder. Kursansvarlig Siri Sande (UiO) og Mathilde 
Skoie (UiO/UiB). Gjennomført i 20. april – 29. mai 2009 med 23 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 27. april – 23. mai 2009 med 14 deltakere på BA-nivå (10 poeng) og 
4 på MA-nivå (10 poeng). 

Ω	 KUN2031/4031 - Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste. 
Kursansvarlig Einar Petterson (UiO). Gjennomført i 18. mai – 12. juni 2009 med 17 
deltakere på BA-nivå (10 poeng) og 2 på MA-nivå (10 poeng). 

Ω	 ITA 1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur. Kursansvarlig Sergio Sabbatini 
(UiO). Gjennomført 15. juni – 24. juli med 25 deltagere på BA-nivå (20 studiepoeng). 

Ω	 KUN2009/KUN 4009 Fremveksten av den kristne ikonografi. Kursansvarlig Einar 
Petterson (IFIKK/UiO). Gjennomført 1 – 11. september med 10 deltagere på BA-nivå (10 
poeng). 

Ω	 KUN2011/KUN4011 Italiensk monumental billedutsmykning i høymiddelalderen. 
Kursansvarlig Einar Petterson (IFIKK/UiO). Gjennomført 28. september – 11. oktober 
med 11 deltagere (BA 10 poeng og MA 10 poeng). 

Ω	 KUN2035/KUN4035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier. Kursansvarlig Einar 
Petterson (IFIKK/UiO). Gjennomført 6. oktober – 4. november med to 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 12. oktober – 4. november med 
syv deltagere (BA 10 poeng og MA 10 poeng). 

Ω	 TEOL2001 Ritualer og sakramenter. 10 studiepoeng, videregående emne på BA-nivå. 
Undervisning ble gitt i Roma i perioden 18 – 24. april, og Instituttleder bidro med 
forelesninger. Kurset hadde 25 deltagere. 

Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales (FIDEM) arrangerer 
diplomkurs i middelalderhåndskifter som går over ett år. Målet med kurset er å gi 
kompetanse i manuskriptforskning til master- og PhD-studenter som arbeider med tema 
fra europeisk middelalder. Kurset er bygget opp av ulike faggrener som middelalderlatin, 
paleografi, kodikologi, diplomatikk og manuskriptredigering. Kurs hadde i 2009 engelsk 
som undervisningsspråk, og stipendiat Line Cecilie Engh (IFIKK/DNIR) er kontaktperson 
i Roma. Kurset har i 2009-2010 seks deltagere (Finland, Italia, Norge og Portugal) og vil, 
slik det skjedde også forrige gang det ble arrangert i 2007-2008, holde sin undervisning 
(tre timer per dag) ved DNIR i både høst- og vårsemesteret 2009/2010. 

I forbindelse med kursene, har instituttet forsøkt å legge til rette for sosiale aktiviteter for 
deltagerne, inkludert studentfester/mottagelser og kinokvelder. Instituttet disponerer to 
leiligheter med til sammen 12 sengeplasser, hvor kursstudenter har prioritet. 

Årsrapport 2009 – Det norske institutt i Roma 4 



  
 

         

 

              
               
            

              
               

           
          
             

          

            
           

             
            

             
            

  

             
               

             
     

              
         

           
            

         
            

           
            
          

         

     

        
            

            
               

  

              
           

 

                                                 
             

                
            

             
             

Postdoktor Bjørnebye vil være kursansvarlig for et flerfaglig kurs med Roma som tema, 
og dette kurset vil arrangeres for første gang høsten 2010. Kurset vil ta utgangspunkt i 
en tverrfaglig tilnærming til romersk kunst- og arkitekturhistorie med vekt på dennes 
betydning for Europas kulturhistorie frem til og med vår egen tid. Undervisningen skal gis 
i form av et emne på minst 20 studiepoeng, være på videregående bachelornivå og ha 
en opptaksramme på 25 studenter. Studenter skal rekrutteres fra fagene kunsthistorie, 
arkitektur, arkeologi, idéhistorie, historie, religionsstudier og latin. Bjørnebye har, i 
samarbeid med Instituttleder og HF, begynt arbeidet med å definere kurset, og hadde 
møter med studieadministrasjon ved flere institutter på UiO høsten 2009. 

Instituttleder har innledet et samarbeid med et konsortium av seks nordiske universiteter 
(Århus, København, Bergen, Oslo, Lund og Helsinki) som sammen driver et 
internasjonalt Master Program ”The Religious Roots of Europe”. De ønsker å holde et 
intensivt to-ukers kurs ved DNIR høsten 2010 (september eller november) for optimalt 
36 studenter. Instituttleder vil være kursansvarlig for den ene delen, og bidra i 
undervisningen. Kurset vil være på master-nivå og optimalt ha 36 studenter. 

4. Biblioteket 

Biblioteket fortsetter å være viktig ressurs, spesielt for studenter, men også for norske 
forskere. I tillegg brukes biblioteket av fagmiljøer i Roma (ca. 100 personer i løpet av 
siste år). Bibliotekaren gir aktiv søkehjelp til studenter og forskere som besøker eller 
henvender seg til instituttet. 

Bibliotekssamlingen har økt med rundt 450 bøker i 2009, hvorav 100 var donasjoner via 
IFIKK (resteksemplarer av Thorleif Dahls kulturbibliotek) og FIDEM. 

URBS-samarbeidet5 gir muligheter for fellessøk i medlemmenes kataloger, og har nå 
utvidet samarbeidet til også å kunne søke i samlingene til Senatsbiblioteket, Biblioteca 
Vallicelliana, Biblioteca Fondazione Besso, German Historical Institute, German Institute 
of Archeology, the French School in Rome and the Belgian Academy. Instituttets 
bibliotekar, Germana Graziosi, er President for URBS, og de to URBS-ansatte, 
Giovanna Contigiani og Barbara Costatino hadde arbeidsplass ved DNIR også i 2009. 
Instituttet fortsetter samarbeidet om Bibliografia Romana for å oppdatere bibliografien 
med tema Roma fra middelalder til moderne tid. 

5. Formidling og utadrettet virksomhet 

Instituttet formidler forskningsresultater gjennom publikasjoner og deltagelse på 
fagseminarer og konferanser, så vel som gjennom å gi forelesninger, kurs og 
omvisninger til ulike grupper. Jubileumsmarkeringen i 2009 ga instituttet mulighet til å 
vise et bredt publikum sin fagkompetanse så vel som anledning til å fortelle om sine 
aktiviteter. 

Instituttet har en egen webside med informasjon om instituttet og lenker til kurs som 
arrangeres ved instituttet http://www.hf.uio.no/roma/. Vi er i ferd med å oppgradere 
webpresentasjonen. 

5 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. 
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Jubileumsmarkering 24 – 26. september6 

Det viktigste formidlingsarbeidet i 2009 ble gjort i forbindelse med jubileumsmarkeringen 
24. – 26. september. Program for jubileet ble tidlig lagt ut på Instituttets websider, og 
påmelding var åpen for alle interesserte. Instituttet sendte også ut invitasjoner til 
samarbeidende institusjoner og enkeltpersoner i Norge og til andre utenlandske 
institutter og relevante samarbeidspartnere i Roma. 

Hovedarrangementene under markeringen var: 

- Fagdag ”Recycling Rome” (24. september), se punkt 2 (Forskning) for mer 
informasjon. Arrangementet ble holdt i instituttets lokaler. 

- Festdag med årets L’Orange forelesning i Villa Aurelia (25. september) 

- Festmiddag med H.M. Dronning Sonja i regi av Den norske ambassade (25. 
september) 

- Fem omvisninger i Roma (24. og 26. september) 

- Åpent hus på instituttet (24. og 25. september fra klokken 18:00) 

Festdag 25. september 

Det ble tidlig klart at jubileumsmarkeringen ville ha interesse for mange, og Instituttet 
valgte derfor i tillegg til den akademiske konferansen å arrangere en festdag som 
kombinerte en faglig profil med hilsningstaler og kunstneriske innslag. Instituttleders 
gode relasjoner til direktøren ved Det amerikanske akademi gjorde det mulig å leie Villa 
Aurelia på fordelaktige betingelser. Instituttet kunne dermed ta imot 180 deltagere på 
festdagen, og arrangementet ble tidlig fulltegnet. Instituttets høye beskytter 
H.M.Dronningen tilsa tidlig sitt nærvær. 

Instituttleder Turid Karlsen Seim og Direktøren for Det amerikanske akademiet, Prof. 
Carmela Franklin ønsket velkommen, og tidligere bestyrer og krumtapp ved etableringen 
av Det norske institutt, Prof. Hjalmar Torp introduserte Prof. Richard Brilliant som 
foreleste om ”Late Antiquity”. 

Sopranene Elizabeth Norberg Schulz og Chiara di Dino, akkompagnert av henholdsvis 
Silvia Cappellini Sinopoli og Matteo Helfer bidro med musikalske innslag. 

Hilsningstaler ble holdt av: 
- H.M. Dronning Sonja (Instituttets høye beskytter), 
- Tora Aasland (Statsråd, Kunnskapsdepartementet, Forskning og høyere 

utdanning, 
- Ole Petter Ottersen (rektor, Universitetet i Oslo) 
- Kari Melby (NTNU, på vegne av de brukerbetalende institusjonene) 
- Torunn Haavardsholm (Norges Forskningsråd) 
- Stein Erik Hagen (Velgjører og formann i Canica, representant for næringslivet) 
- Trine Syvertsen (Dekan, Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo) 
- Susanne Ø. Roald (student) 

Instituttet holdt åpent hus både torsdag og fredag kveld. Oppmøtet var godt med i 
overkant av 100 personer innom instituttet hver av kveldene, både forskere, studenter, 
representanter for norsk offentlighet, inkludert Kunnskapsdepartementet, Norges 
Forskningsråd, og de fleste universitetene, samt privatpersoner som hadde en spesiell 

6 Se vedlegg 2 for en oversikt over program og deltagelse. 
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interesse for instituttets aktiviteter. H.M. Dronning Sonja deltok også på åpent hus 
fredag kveld og tok seg tid til å hilse på alle. 

Omvisninger under jubileetI 

Instituttet hadde opprinnelig planlagt tre omvisninger i Roma lørdag 26. september. Da 
interessen for fagdagen sprengte plasskapasiteten for dette arrangementet, ble det 
organisert en parallell byvandring også torsdag 24. september. Videre tilbød Per Jonas 
Nordhagen en omvisning i Santa Maria Antiqua, som en oppfølging av sesjonen under 
samme tema på fagdagen. Følgende fem omvisninger ble dermed gjennomført: 

o	 Stipendiat Per Sigurd Styve: "Renessansens Roma", inkludert Villa Farnesina, Il 
tempietto, og Santa Maria sopra Minerva. Torsdag 24. september, med oppmøte kl. 
10:00 foran Fontana Paola, Fontanone. 13 påmeldte deltagere. 

o	 Prof. Øivind Storm Bjerke: ”Romas anstrengte forhold til nyere kunst”. Lørdag 26. 
september, med oppmøte kl. 10 ved Museo Hendrik Andersen, Via Pasquale Stanislao 
Mancini. 21 påmeldte deltakere. 

o	 Prof. Thomas Thiis-Evensen (Stiftelsen Veiene fra Roma) og Dr. Victor Plahte Tschudi: ” 
Arkitektur og kunst som idéuttrykk”. Oppmøte kl. 09:30 foran Castel Sant’Angelo, ved 
”englebroen”. 46 påmeldte deltagere. 

o	 Prof. em. Per Jonas Nordhagen: “Santa Maria Antiqua”. Lørdag 26. september, med 
oppmøte kl. 14:45 på Forum Romanum, Santa Maria Antiqua. 25 påmeldte deltagere. 

o	 Prof. Siri Sande: ”Keisertidens Roma”. Lørdag 26. september, med oppmøte kl. 15:30 på 
Capitol, Piazza del Campidoglio. 33 påmeldte deltagere. 

Omvisningene lørdag formiddag ble 
avsluttet ved Palazzo Braschi for 
dermed å gi deltagere anledning til 
å overvære åpningen av utstillingen 
”Luoghi a Roma/Steder i Roma”, 
fotografier av Morten Krogvold - i 
regi av Stiftelsen Veiene fra Roma 
og Den norske ambassade i Roma, 
og inkludert i instituttets jubileums
program. 

Publikasjoner7 

Det arkeologiske forskningssamarbeidet mellom de tre skandinaviske instituttene i Roma 
om Castor og Pollux tempelet ble avsluttet i 2009 med en presentasjon av 
forskningsresultater på en konferanse på Det danske instituttet 20 – 21. januar. Alle 
bindene ble utgitt i 2008 med trykkestøtte også fra norsk side (NFR, 
Kunnskapsdepartementet og DNIR/UiO). 

Siri Sande har fortsatt arbeidet med redigering og ferdigstilling av to bind av ACTA (Acta 
ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia). ACTA bind XXIII ”Private and Public 
in the Sphere of the Ancient City” fikk innvilget støtte (kr. 80 000) fra NFR for publisering 
i 2010. NFR har innvilget støtte til publisering av ACTA bind XXII” Woman as Subject 
and Object”. Den svake fremdriften i dette publiseringsarbeidet skyldes ulike forhold, 
men først og fremst at NFR har brukt lang tid på å besørge referee av artiklene - et 

7 Se vedlegg 1 for en fullstendig oversikt over publikasjoner i perioden. 
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ansvar de vanligvis ikke har i forhold til andre tidsskrifter. Instituttleder har derfor innledet 
en dialog med NFR om ACTA-støtten, og i første omgang funnet det rimelig og mer 
effektivt at DNIR overtar ansvaret for å skaffe og betale referee. Dermed har DNIR også 
innledningsvis gitt noe i forhold til en støtte som NFR ser på som en anomali i sin 
nåværende form. 

Annen utadrettet virksomhet 

De vitenskaplige ansatte har brukt sin fagkompetanse til å gi forelesninger og 
omvisninger til grupper på forespørsel, blant annet for 

- Høgskolen i Sør-Trøndelag 
- Lærere ved Molde videregående skole 
- Lærere ved Danielsen videregående skole i Bergen 
- Lærere og studenter ved Lærehøgskolen i Hamar 
- Ansatte i Kristiansand Domprosti 

Forskerforbundet 
- Italiensk studentene 

Instituttleder har fortsatt å være aktiv i forbindelse med ulike grupper besøkende til 
instituttet og dessuten i ulike verv som er viktige for nettverk og kontakt med ulike miljøer 
i Norge og også internasjonalt. Det gjelder særlig Holbergprisens akademiske komite 
(som nå for andre år på rad skal møtes ved DNIR), Scientific Advisory Committee to the 
Rector, Vienna University, og Steering Committee of Scholarum Novi Testamenti 
Societas8. Hun har dessuten I 2009 sittet i komiteer for Finlands Akademi og European 
Science Foundation. Vervet i The Roman-Catholic/Lutheran International Commission 
on Unity gir kontaktpunkter til Vatikanet, og Instituttleder prøver å vedlikeholde kontakter 
ved ulike universiteter i Roma. Videre har hun som de nordiske instituttenes 
representant i styret for Skandinavisk forenings kunstnerhus i Roma der hun nå er 
nestleder, nær kontakt med dette miljøet. Samarbeidet med Den norske ambassade er 
godt, noe som ikke minst ble tydelig under jubileet. 

Instituttet mottar jevnlig grupper, både faglig relevante og mer eksterne grupper, og 
benytter slike møter som en anledning til å informere om Instituttet og dets aktiviteter. 
Avtalen med Prosjektet ”Veiene Fra Roma” gir DNIR god anledning til kontakt med norsk 
næringsliv og offentlighet, selv om aktivitetsnivået relatert til DNIR i 2009 synes å være 
på et lavere nivå enn tidligere år. Hittil i år har det i tillegg til fagkonferanser og egne 
studentarrangementer blitt organisert 10 mottagelser med rundt 200 deltagere, hvor 
omtrent halvparten var i forbindelse med Veiene fra Roma prosjektet. 

6. Organisasjon, personale og infrastruktur 

Organisasjon og personale 

DNIR har hatt åtte ansatte i 2009: 

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

8 Se vedlegg 1 for fullstendig liste over verv. 
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o Turid Karlsen Seim (instituttleder) 
o Jonas Bjørnebye (postdoktor fra 1. juli 2009) 

Siri Sande er pensjonert fra Universitetet i Oslo, men har på oppdrag fra IFIKK fortsatt å 
være kursansvarlig for ANT2210/2211 og har arbeidet med redigeringen av to ACTA 
bind. Hun har hatt kontorplass ved DNIR i hele 2009. 

Stipendiat Line Cecilie Engh (idéhistorie/IFIKK) har arbeidsplass ved instituttet frem til 
31.12.2010, og bidrar til Instituttets forskning og lokale nettverk. 

Organisasjon, infrastruktur og belegg 

DNIR har også i år hatt et tett samarbeid med Teknisk Avdeling (TA) ved UiO, og 
gjennomført relativt store arbeider9, først og fremst med terrasse og tak på grunn av 
vannlekkasjer vinteren 2008/2009. USIT har forhandlet frem en avtale med GARR for 
bedre nettforbindelse for DNIR. Teknikere både fra TA, USIT og Orakeltjenesten ved HF 
har vært på instituttet for vedlikehold og kontroller i løpet av året. Fire måneder 
sammenhengende med svært høye temperaturer, aktualiserte behovet for air-condition 
på samtlige kontorer i 3 etasje som i sommer alle var i bruk i den grad det var mulig å 
arbeide der. 

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 som i tidligere år vært høy i perioder med kursstudenter, 
mens belegget har vært lavt i andre perioder10 . 

7. Oppsummering 

Året var preget av jubileumsmarkeringen som fant sted 24 – 26. september 2009. 
Prioritering av høy faglig kvalitet, tilstedeværelsen av H.M. Dronningen og en bred norsk 
offentlighet var viktig for profilering av arrangementet. Til tross for ressurskrevende 
jubileumsfeiring, har DNIRs regulære undervisnings- og forskningsaktiviteter gått relativt 
normalt. I motsetning til fjoråret har imidlertid instituttleder ikke hatt kapasitet til å 
arrangere andre større internasjonale konferanser. 

Det norske institutt har i løpet av 2009 konsolidert grunnen for videre forskning og 
undervisning, og ser spesielt positivt på ansettelsen av to postdoktorer, og 
tilstedeværelsen av flere yngre forskere ved instituttet, i tillegg til at arbeidet med det 
egne flerfaglige kurset etter hvert tar form. 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Oversikt over publikasjoner og arbeider under publisering 
Vedlegg 2: Program for jubileumsmarkeringen, med endelige deltagerlister 
Vedlegg 3: Program for workshop: “Constructs of Jerusalem” 
Vedlegg 4: Fagstipend 2009 
Vedlegg 5: Program for EVU-kurs 
Vedlegg 6: Utførte og planlagte bygningsmessige arbeider 
Vedlegg 7: Bruk og belegg: seminarrom, kontorer, mottakelser og studentleiligheter 

9 Se vedlegg 6 for en oversikt over bygningsmessige arbeider utført i 2009.
10 Se vedlegg 7 for en oppsummering av bruk og belegg i 2009 
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