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Går man inn på nettsiden til det tverrfagli
ge forskningsprosjektet KULTRANS, som 
utlagt blir kulturelle transformasjoner i 
globaliseringens tidsalder, lyser ubeskjed
ne definisjoner av flere vanskelige begre
per mot en. Kultur. Globalisering. Det er 
ord man har kranglet om betydningen av 
i decennier. 

Imperialisme. Faglig leder for prosjektet 
er litteraturforsker og tysklandskjenner 
Helge Jordheim, som for tiden bor i Ber
lin på forskningsopphold, men er på snar
visitt i Oslo i anledning universitetsstyrets 
grønne lys for KULTRANS. 
 Prosjektet skal inkludere forskere fra 
både samfunnsvitenskapelig, historiskfi
losofisk og juridisk fakultet. Kanskje flere. 
Jordheim mener det å finne ut hva sentra
le begreper egentlig dreier seg om er en 
god måte å strukturere tverrfaglig tenk
ning på. Selv lanserte han nettopp boken 
Imperium. Imperialisme, som er den første 
i en serie kalt «Begreper i historien».
 – Det er nå en gang slik at de mest 
sentrale begrepene innenfor fagene våre, 
de er vi ikke alene om å forvalte. Snarere 
tvert imot. Dermed blir dette en fin måte 
å skape en reell tverrfaglighet på, der folk 
kan komme og beskrive sine erfaringer 
med begrepet, hva man bruker det til, hva 
slags problemer det skaper, hvilke andre 
begreper det genererer. Så vi skal begyn
ne å jobbe med begrepet verden.  

 
Bakover. Verden; det er kanskje et natur
lig startpunkt for et prosjekt som skal se 
nærmere på kulturelle transformasjoner 
opp gjennom historien, rundt omkring 
på kloden vår? 
 – Jeg valgte «verden» fordi jeg ønsket 
å tematisere noe som vil være viktig i 
prosjektet. Globalisering er en ramme, 
men jeg hadde ikke lyst til å fokusere på 
det, fordi de faglige føringene allerede er 
for tydelige. Det er veldig mye teori som 
dukker opp med en gang man tenker glo
balisering, noe som ville ført til at noen får 
et nærmere forhold til diskusjonen enn 
andre. Det er unødvendig. Derfor ville jeg 
begynne med verden, for å åpne det hele 
faglig sett.
 Likevel omtales globaliseringen stadig 
i prosjektets selvpresentasjoner. Det 
understrekes at globalisering er noe som 
ikke har begynt i de siste tiårene, men har 
funnet sted i lange tider, på ulike steder. 
Mener Jordheim at globaliseringen rett 
og slett begynte med antikkens store back

packer Herodot?
 – Det er åpenbart at globaliseringen 
har en mye lengre historie enn ordet 
globalisering. Men forskningen på glo
baliseringsprosesser som ikke har med 
moderne kommunikasjonsteknologi å gjø
re, som isteden går lenger tilbake, må vel 
sies å være i startfasen. Man er i ferd med 
å få det til, men det er veldig vanskelig og 
krever mye. 
 – Som for eksempel hva?
 – Det krever enorm språkkompetanse 
både på nye og gamle språk, overset
telsesteorier, realhistorie, kunnskap om 
handel og krigføring, innsikt i politiske 
og juridiske institusjoner, antropologiske 
forståelsesmønstre knyttet til enkeltkultu
rer og hvordan disse kommuniserer med 
hverandre. Det er et godt eksempel på at 
det tverrfaglige og tverrfakultære er nød
vendig. Men hvor langt tilbake vi skal gå i 
forhold til globaliseringen, det får vi se på.  

Endring. Sammen med dette henger Jord
heims forståelse av kultur som «åsted for 
endring». 
 – Lenge har man ønsket å forstå kultu
rer som strukturer eller systemer, eller, i 
kjølvannet av det postmoderne, som spill 
og teater. Men det har manglet et egentlig 
begrep om endring, om transformasjo
ner, om hva som skjer når strukturene 
begynner å bevege seg.
 Vi må ikke glemme, sier Jordheim, at 
samfunn har endret seg også i tidligere 
tider. 
 – Alt man nå slåss med, alle proble
mer med kulturmøter, grensekryssinger, 
forståelser og misforståelser, har man 
sloss med tidligere også. Globaliserings
begrepet knyttes ofte kun sammen med 
nåtidige fenomener som storpolitikken, 
verdensøkonomien og terrorismen. 
Dermed er det blitt dehistorisert. Det vil 
KULTRANS gjøre noe med. 
 
Naturvitenskap. – Et av underfeltene dere 
skal jobbe med er natur. Hvordan forsker 
humanister på naturen? 
 – Godt spørsmål. Det har blant annet å 
gjøre med at naturen ikke er den abso
lutte målestokken vi gjerne omtaler den 
som. Naturvitenskapene, for eksempel 
medisin, er jo som orakler for oss. Med 
god grunn, selvfølgelig. Men begrepene 
og teknologiene naturvitenskapen bruker 
for å utvinne erkjennelse har også sin 
historie. De er skapt, skrevet og publisert 
av folk som vil ha en karriere og så videre. 
Det handler om å få opp øynene for det 
faktum at naturen også i stor grad er et 
kulturprodukt og et historisk produkt.
 – Dere skal forske på dem, med andre ord?
 – Det hadde vært utrolig gøy hvis vi 
kunne fått til et genuint samarbeid med 
naturvitenskapene. Internasjonalt er det 
ofte blitt slik, at humaniora har kommet 
og kikket på realfagene. Det er interes
sant nok, det, men ikke helt tilfredsstillen
de. Utenfraperspektivet kan være nyttig, 
men faren for misforståelser er enorm. 
Det kunne vært morsomt med litt faktisk 
kommunikasjon. 

Universitetets paradoks. Verden, globa
lisering, migrasjoner, natur, miljø. Det 

er tilsynelatende svært håndterlige og 
samfunnsrelevante felt KULTRANS skal 
bevege seg inn på. I tillegg er det snakk 
om en stor organisasjon, med et stort 
antall fag og personer involvert. Mange 
opplever at det er i retning slike prosjek
ter pengestrømmene går i dagens univer
sitetssystem. 
 – Jo da. Det er jo det. På den ene siden, 
i hvert fall, sier Jordheim, og forklarer det 
lett paradoksale ved de ambisjoner og vi
sjoner som eksisterer ved universitetene i 
dag: 
 – Denne ene siden er at man ønsker 
seg mer samfunnsrelevant og synlig 
forskning. Mer integrerte forskningspro
sjekter, der det er flere folk, mer muskler, 
mer trøkk og der man berører de virkelig 
store spørsmålene. Samtidig ønsker man 
seg toppmiljøer som kan måle seg med 
de absolutt beste internasjonalt. Slike 
toppmiljøer må nødvendigvis være veldig 

spesialiserte. Skal man kunne være så 
spesialisert, og skrive artikler for de beste 
internasjonale tidsskriftene, så kan man 
for eksempel ikke koste på seg for mye 
tverrfaglighet. 
 Jordheim mener det er vanskelig å ba
lansere mellom disse kravene. 
 – Finnes det nok penger til å tilfredsstille 
begge ambisjonene?
 – Det er helt klart en veldig stor utford
ring å forene de to ulike tilnærmingene 
til forskning. Men i forhold til dette 
prosjektet, så har universitetsstyret sagt 
at de ønsker et fokus på formidling. Det 
synes jeg er et fint signal. At vi oppfordres 
til å være litt innovative når det gjelder 
kommunikasjon med verden utenfor 
akademia, med det offentlige og med poli
tikerne. At man, hm ... ønsker seg litt mer 
enn en og annen kronikk i Morgenbladet.
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Utenfraperspektivet kan 
være nyttig, men faren for 
misforståelser er enorm.

Helge JordHeim,  
faglig leder, KulTranS

Et nytt forskningsprosjekt 
vil finne ut hva «verden» 
er, og hva den har vært.

Marius Lien

Begrepshistorikeren: Helge Jordheim lanserte nylig boken Imperium. Imperialisme. Nå går han løs på verden. 
 foTo: ellen lande goSSner

Antikkens backpacker: 
Begynte globaliseringen 
med Herodot? 

Vil historisere «verden»: Globaliseringsbegrepet knyttes ofte kun sammen 
med nåtidige fenomener, og blir dermed dehistorisert.  Det vil forskerne i Kul-
trans gjøre noe med.


