Arne Bugge Amundsen,
Asbjørnsens vei 4,
1605 Fredrikstad.
Tlf 22857629/92244774
Fax 22854828
E-post a.b.amundsen@ikos.uio.no

CURRICULUM VITAE
Født 13/8 1955 i Fredrikstad, professor i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og
orientalske språk ved Universitetet i Oslo.
Utdannelse og ansettelser




Grunnfags- og mellomfagseksamen i folkloristikk ved Universitetet i Oslo høsten 1978.
Teologisk embetseksamen med kirkehistorie som spesiale ved Det teologiske
Menighetsfakultet, Oslo, høsten 1979.
Dr.philos. i folkloristikk ved Universitetet i Oslo 1987.



1982-1985 forskningsstipendiat i Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF),
Oslo.



1987-1994 førstekonservator ved Borgarsyssel Museum, Sarpsborg, og stedfortredende
museumsdirektør 1988-1994.



1995 engasjert ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo, som
førsteamanuensis i folkloristikk med undervisningsansvar også i etnologi.
1996 professor i folkloristikk ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo, fra
2003 professor i kulturhistorie sst., fra 2005 ved Institutt for kulturstudier og orientalske
språk
Gjennomført universitetspedagogisk basisutdannelse ved Universitetet i Oslo 19971999
Gjennomført Det historisk-filosofiske fakultets mediekurs 1996
Undervisningsleder og stedfortredende instituttleder ved Institutt for kulturstudier og
orientalske språk 2005-2006
Ansatt instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk siden 2007.







Medlemskap, priser og utmerkelser




Mottok i 1993 en pris for fremragende kulturhistorisk forskning fra Kgl. Gustav Adolfs
Akademien, Uppsala
1987 medlem av Norsk Kirkehistorisk Samfunn, Oslo
Medlem av kommisjoner for studier av Ethnology of Religion (1993- ) og The Ritual
Year (2005- ) innenfor SIEF (Société Internationale d'Etnologie et de Folklore)
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2002 medlem av Kgl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala
2004 medlem av Societas Scientarum Fennica/Finska Vetenskaps-Societeten,
Helsinki/Helsingfors
2008 medlem av ENID – European Network on the Instruments of Devotion (se
http://www.enid.uib.no/)

Komitéer, utredninger og akademiske verv


















1987-1989 - sekretær og utreder for Borgarsyssel Museums generalplan (utrykt
rapport).
1993-1994 tildelt 10 månedsverk av Kulturdepartementet/Norsk Museumsutvikling for
å utrede modeller for akkreditering og standardheving av norske museer etter forbilde
fra USA (trykt rapport).
1991-1997 medlem av Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museers (NKKM)
forskningsutvalg.
Oppnevnt av Nordisk Ministerråd som medlem av kommisjon for evaluering av
Nordiskt Institut för Folkdiktning i Åbo 1994 (utrykt innstilling).
Oppnevnt av NKKM/Norges Museumsforbund som medlem av vitenskapelig
bedømmelseskomité for konservator-stilling ved Oslo Bymuseum 1992, for stilling
som forskningsleder ved Norsk Teknisk Museum, Oslo, 1993-1994, for stilling som
konservator ved Norsk Teknisk Museum, Oslo, 1993-1994, for førsteopprykk for
bestyrer ved Akershus Fylkesmuseum 1994, førsteopprykk som konservator 2000.
Oppnevnt av Universitetet i Oslo som komitémedlem og 2. opponent ved mag.art.
Anne Eriksens doktordisputas i folkloristikk 1992.
Oppnevnt av Universitetet i Uppsala som fakultetsopponent ved fil. kand. Katarina
Lewis’ doktordisputas i etnologi 1996.
Oppnevnt av Norsk Etnologisk Gransking, Oslo, som medlem av vitenskapelig
bedømmelseskomité for stilling som konservator ved Norsk Etnologisk Gransking,
1997.
Oppnevnt av Universitetet i Oslo som komitémedlem ved bedømmelse av personlig
opprykk til professor i folkloristikk 1997.
Oppnevnt av Universitetet i Oslo som komitémedlem og 1. opponent ved cand.theol.
Hallgeir Elstads doktordisputas i kirkehistorie 1998.
Oppnevnt av Universitetet i Oslo som komitémedlem og administrator ved cand.
philol. Kari Telstes doktordisputas i etnologi 1999
Oppnevnt av Åbo Akademi som sakkyndig for stilling som professor i folkloristikk
1999, 2002 og 2007
Oppnevnt av Universitetet i Oslo som komitémedlem og 2. opponent ved mag.art.
Mona Bramer Solhaugs doktordisputas i kunsthistorie 2001.
Oppnevnt av Universitetet i Oslo som komitémedlem og administrator ved cand.
philol. Ole-Marius Hyllands doktordisputas i folkloristikk 2002.
Oppnevnt av Universitetet i Umeå som fakultetsopponent ved Hanna Zipernovszky’s
doktordisputas i religionsvetenskap 2004.
Oppnevnt av Universitetet i Jyväskylä som fakultetsopponent ved Bertalan Pusztai’s
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doktordisputas i etnologi 2004.
Internasjonal evaluator oppnevnt av École des hautes études en sciences sociales, Paris,
for kompetansevurdering ved ansettelse som Maître de Conférances 2004.
Oppnevnt av Universitetet i Oslo som komitémedlem og administrator ved cand.philol.
Karina Hestad Skeies doktordisputas i religionshistorie 2005.
Oppnevnt av Åbo Akademi som sakkyndig for vurdering av dosentur i kirkehistorie
2006.
Oppnevnt av Linköpings universitet som medlem av bedømmelseskomité
(”betygsnämnd”) ved Margareta Hillströms doktoravhandling i kulturvitenskap 2006.
External assessor oppnevnt av University College, Dublin, for vurdering av
professorkompetanse i folkloristikk 2006.
Medlem av internasjonalt ekspertpanel oppnevnt av Finlands Akademi/Academy of
Finland, Helsinki, for vurdering av søknader om forskningsmidler innenfor området
Sciences and Humanities 2006 (41 søkere), 2007 (21 søkere).
Examiner oppnevnt av University of London, London, for Alie Stibbes PhDavhandling i religionsvitenskap 2007.
Oppnevnt av Universitetet i Aarhus som medlem av bedømmelseskomité og opponent
ved Anne Grethe Sværkes Ph.d.-avhandling i historie 2007.
Oppnevnt av Linköpings universitet som medlem av bedømmelseskomité
(”betygsnämnd”) ved Ingemar Lindarängs doktoravhandling i kulturvitenskap 2007.
Oppnevnt av Det teologiske Menighetsfakultet som medlem av bedømmelseskomité
for Olav Tveitos doktoravhandling i kirkehistorie 2007.
Oppnevnt av Göteborgs universitet som fakultetsopponent ved Fredrik Skotts
doktordisputas i historie 2008.
Oppnevnt av Det teologiske menighetsfakultet som medlem av bedømmelseskomité og
førsteopponent ved Helje Kringlebotn Sødals doktordisputas i kirkehistorie 2008.
Oppnevnt av Det teologiske menighetsfakultet som medlem av bedømmelseskomité for
Merete Roos’ doktoravhandling i kirkehistorie 2008
Oppnevnt av Göteborgs universitet som fakultetsopponent ved Ritwa Herjulfsdotter
Anderssons doktordisputas i etnologi 2008.
Oppnevnt av Maihaugen/De Sandvigske Samlinger som medlem av vitenskapelig
bedømmelseskomité ved ansettelse av forskningsleder 2008.
Oppnevnt av Ilusitumarfik/Grønlands Universitet som medlem av bedømmelseskomité
og førsteopponent ved Kathrine Kjærgaards doktordisputas i historie 2009.
Oppnevnt av Green Lines Institute som medlem av Scientific Committee for
International Conference on Intangible Heritage, Pico Island, Azores, Portugal 2009.
Oppnevnt av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, som medlem
av bedømmelseskomité for Reidar Bertelsens PhD-avhandling i historie 2010.
Oppnevnt av Stockholms Universitet som medlem av bedømmelseskomité for
universitetslektor i historie 2011.
Oppnevnt av Göteborgs universitet som fakultetsopponent ved Mattias Bäckströms
doktordisputas i idéhistorie 2012.
Oppnevnt av Aarhus universitet som medlem av bedømmelseskomité og opponent ved
Mikael Frausings Ph.d.-avhandling i historie 2012.
Oppnevnt av Københavns universitet som medlem av bedømmelseskomité og opponent
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ved Mikkel Venborg Pedersens dr.phil.-avhandling i etnologi 2012-13.
Oppnevnt av Riksbankens Jubileumsfond, Stockholm, som sakkyndig ved vurdering av
forskningsprosjekter i historie og etnologi 2010 og 2012.
Oppnevnt av Aarhus universitet som medlem av bedømmelseskomité og opponent ved
Karsten Merrald Sørensens Ph.d.-avhandling i historie 2013.
Oppnevnt av Linköpings universitet som sakkyndig ved ansettelse i professorat i
kulturarvsforskning ved Tema Q-Kultur och samhälle 2013.

Oppnevnt av Universitetet i Oslo som medlem i styret for Norsk Etnologisk Gransking,
Oslo, 1997-2004. Leder av styret 2002-2004.
Oppnevnt Universitetet i Oslo som medlem og nestleder i styret for Institutt for
sammenlignende kulturforskning, Oslo, 2007- , styreleder 2010- .
Oppnevnt Universitetet i Oslo som varamedlem i styret for Kulturhistorisk Museum,
Oslo, 2007, som ordinært medlem og styrets nestleder 2008-2011.
Faglig leder ved undervisningsfaget folkloristikk, Institutt for Kulturstudier, Oslo,
1998-2000.
Medlem av Det nasjonale fagråd for etnologi og folkloristikk 2000-2004.
Leder av Det nasjonale fagråd for kulturvitenskap og kulturhistorie 2005-2008.
Oppnevnt av Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, som medlem av
styret for Program for religionsstudier, 2002-2003.
Oppnevnt av Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, som medlem av
styret for Program for historiestudier, 2002-2003.
Oppnevnt av Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, som leder for
Program for kultur- og idéstudier, UiO, 2003-2004.
Oppnevnt av Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, som medlem av
faglig panel for ekstern evaluering av Program for religionsstudier, 2006.
Oppnevnt av Universitetet i Oslo som medlem av referansegruppen for universitetets
egenevaluering av kvalitetsreformen, 2006-2007.
Oppnevnt av Det humanistiske fakultet som medlem i styret for det tverrfakultære
satsningsområdet PluRel – Religion i pluralistiske samfunn, 2008-2013
Oppnevnt av Det humanistiske fakultet som leder av komité for utredning om
differensiering av studiepoenguttelling for fakultetets språkfag 2009
Oppnevnt av Det nasjonale fagrådet for humaniora som leder av prosjekt om nasjonalt
samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon innenfor faget teatervitenskap 2010-2011
Medlem av styret for SIEF - (Société Internationale d'Etnologie et de Folklore), 20082013

Utgiverarbeid


Medlem av redaksjonen i Ung Teologi, Oslo, 1979-1980, redaktør 1980.
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Redaksjonssekretær i Tidsskrift for Teologi og Kirke, Oslo, 1985-1987.
Medredaktør i Østfoldarv. Kulturhistorisk årbok, Sarpsborg 1988Medredaktør i Norveg, Oslo 1994-2001.
Redaktør i Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala, 2002-

Doktorgradsveiledning










1998-1999: cand. polit. Inger Furseth, Oslo (sosiologi) - People, faith, and transition.
A comparative study of social and religious movements in Norway, 1780s-1905
(disputert 2000)
1999-2001: cand. philol. Bjørg Seland, Kristiansand (historie) - Religion på det frie
marked. Folkelig pietisme og bedehuskultur religiøse bevegelser på Agder 1900-1940
(disputert 2002)
1999-2005 : cand. philol. Henning Laugerud, Bergen (kunsthistorie) - Det
hagioskopiske blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy- og senmiddelalder billedsyn i
senmiddelalderen (disputert 2006)
2002- : cand.philol. Herleik Baklid (historie) - ”Vel gift er livets lyst...”.
Gaveoverföringer fra brudgom til brud i et kontinuitetsperspektiv
2005-2008: cand.philol. John Ødemark (kulturhistorie) – Translating the Heritage of
Quetzalcoatl to Comparative Cultural History. Jesuit Missionary Ethnography and
the Origins of Comparative Cultural History in Catholic Europe and New Spain
(disputert 2010)
2006-2008: cand.philol. Frank Falch (kunsthistorie/museologi) - Showing the
twentieth century – Kronologi eller tematikk? Samlingspresentasjoner i Tate Modern
2000-2006
2009: cand.philol. Jorunn Ludviksen Jernsletten (religionsvitenskap)- Bissie dajve.
Relasjoner mellom folk og landskap i Voengel-Njaarke sïjte (disputert 2010)
2009: cand.theol. Merete Roos (kirkehistorie) – Balthasar Münter og den tysk-danske
offentlighet (disputert 2010)

Forskningsprosjekter




Daglig leder og prosjektutreder for det tverrvitenskapelige "Østfoldprosjektet" 19811994. Prosjektet studerte regional religiøs kulturgeografi 1800-1920. NAVF/NFRfinansiering i to perioder. (Resultat: Artikler, formidling).
Deltager i samarbeidsprosjekter om "Svensk-norsk arbeidsvandring på 1800-tallet"
(1988-89, sammen med Bohusläns Museum). Egenfinansiering. (Resultat: Artikler,
museumsutstilling, TV-program, annen formidling).
Nordisk tverrfaglig prosjekt om "Grensekultur" - 1993-1995. Samarbeid med
Bohusläns Museum,Uddevalla, Etnologiska Insitutionen, Universitetet i Uppsala,
Historiska Institutionen, Göteborgs Universitet og Institut for Grænseregionforskning,
Åbenrå. Prosjektmidler fra NOS-H 1994 for utredning av forskningssamarbeid, samt
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egenfinansiering. (Resultat: Seminarer og formidlingsvirksomhet).
Norsk, tverrfaglig prosjekt om "Døden på norsk" sammen med bl.a. Diakonhjemmets
Forskningsavdeling, Oslo, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Agder - 1989-1993.
Finansiering fra Diakonhjemmet og egenfinansiering. (Resultat: Artikler og bøker,
seminarer, museumsutstilling ("Døden på norsk") og annen formidling).
Norsk, tverrfaglig prosjekt om "Døden sin stad" sammen med bl.a. Diakonhjemmets
Forskningsavdeling, Oslo, 1996-1998. Finansiering gjennom NFR 1997 fra
programområdet "Miljøbetinget livskvalitet". Delprosjekt om kirkegårdens
kulturhistorie og estetikk. (Resultat: Artikler, seminarer, foredrag og annen formidling
gjennom aviser, radio og fjernsyn).
Norsk, tverrfaglig prosjekt om "Regional religiøsitet" 1993-1998. Medlem av
prosjektstyret, fremleggelse av papers, veiledning av forskere. Finansiering gjennom
NFR/KULT-programmet 1995-1997. (Resultat: Artikler, seminarer, formidling).
Norsk, tverrfaglig museumsnettverksprosjekt om "Menneske og bomiljø" 1994-1998.
Finansiering gjennom NFR 1995-1997. Delprosjekt om "Adelige setegårder rundt
Oslofjorden" og medlem av nettverkets styringsgruppe. (Resultat: Artikler, seminarer
og foredrag).
Nordisk folkloristisk prosjekt finansiert av Nordiskt Institut för folkdiktning i Åbo "Visioner - fortællinger om fortid, nutid og fremtid" - 1994-1996. Delprosjekt om
folkelige visjoner i 1850-årenes Norge. (Resultat: Artikler og seminarer).
Nordisk tverrfaglig prosjekt om "Den tidlige vekkelse som modernitetsfenomen 17501850" i samarbeid med Åbo Akademi (kirkehistorie), Göteborgs Universitet (historie)
og Udviklingscenteret for Folkeoplysning, København (etnologi) - 1994-1998.
Prosjektmidler fra NorFa 1994 for utredning av videre forskningssamarbeid om
(samarbeid med). (Resultat: Artikler og seminarer).
Nordisk nettverksprosjekt om ”Historie og tradisjonalisering”, midler fra Nordisk
Nettverk for Folkloristikk (NNF) 1999-2001. Deltok med prosjekt om moderne
pilegrimstradisjoner i Norge 1980-2000. (Resultat: artikkel og papers).
Deltager i tverrfaglig, nordeuropeisk prosjekt ”Noord XXI - Quality by Identity, EUfinansiert 1998-2000, deltok med prosjektutredning om identitetsutvikling i Askim,
Østfold og Tidaholm, Sverige. (Resultat: Trykte rapporter, artikler og foredrag).
Tverrfaglig norsk prosjekt om ”Kontinuitet og konfesjonalitet - den lutherske praxis
pietatis og kirkerommets funksjon 1500-1800” (Kirkeprosjektet), midler fra NFR
2000-2002. Leder av prosjektstyret, deltok med prosjekt om ”Kirke og kirkegård som
arena for konstruksjon av minne og identitet 1500-1800”. (Resultat: Artikler, bøker,
foredrag).
Tverrfaglig norsk prosjekt innenfor programområdet ”Regional utvikling” –
”Områdestudium Østfold” i samarbeid med NIBR (Norsk institutt for by- og
regionforskning). Midler fra NFR 2000-2002, deltok med eget prosjekt om ”Østfold
som identitetsregion 1975-2000”. (Resultat: Trykt rapport).
Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt – New Perspectives on European History
(EURHIST ), organisert av École des hautes études en sciences sociales, Paris, 20022005. Prosjektgruppen hadde flere fagkonferanser (Paris, Bryssel, Birmingham), og
søkte om finansiering gjennom EU’s 6. rammeprogram. Prosjektet fikk meget god
ekspertvurdering, og ble innstilt på 2. plass, men oppnådde ikke å bli tildelt midler.
Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt ”Projections of Identity. Comparative explorations
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into the paradigmatic shift in contemporary museum representations: from mapping
the boundaries to negotiating cultural diversity”. Leder av prosjektgruppen, deltar
med eget delprosjekt. Prosjektet søkte NFR-midler i 2006. I en ny versjon fikk
prosjektet NFR-finansiering gjennom KULVER-programmet 2008-2011 (Se
”Patterns of Cultural Valuation”).
Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt ”Making National Museums: Comparing
Institutional Arrangements, Narrative Scope and Cultural Integration”. Medlem av
prosjektledelsen, en av tre partnere (Universitetet i Oslo, University of Leicester,
Linköpings universitet). Prosjektet er finansiert av Marie Curie Fondet 2007-2008, og
skal arrangere i alt seks internasjonale konferanser, hvorav to i Oslo. (Se ellers
http://www.namu.se/).
Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt “Patterns of Cultural Valuation - Priorities and
aesthetics in exhibitions of identity in museums”. Medlem av prosjektgruppen, deltar
med eget delprosjekt. Prosjektet har NFR-finansiering gjennom KULVERprogrammet 2008-2011 (se ellers
http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/forskningsprosjekter/saphinaz/NFR/index.html)
Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt Västerhavets Kulturarv, finansiert av EUs
Interreg-program 2009-2011, (se ellers http://www.vesterhavetskulturarv.info/)
Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt EuNaMus, finansiert gjennom EUs 7.
rammeprogram i perioden 2010-2013 (se ellers http://www.eunamus.eu/)
Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt om døden i den protestantiske kulturen, finansiert
av NFR i perioden 2010-2013 (se ellers
http://www.tf.uio.no/english/research/projects/dp/index.html)
Tverrfaglig, internasjonalt prosjekt om religiøs tro og praksis i den dansk-norske
helstaten fra reformasjonen til opplysningstiden, ca 1500-1814 (avviklet 2013)
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