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1 Om Kultrans
Kultrans er ett av syv tverrfakultære forskningsområder ved Universitetet i Oslo. Fire
fakulteter deltar i satsningen: Det humanistiske fakultet, Det juridiske fakultet, Det
samfunnsvitenskapelige fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Det er utarbeidet
en toårig programplan for området, levert til Universitetsstyret 1. april 2009, der følgende tre
hovedmål er definert:
 å utvikle og gjennomføre tverrfaglige og tverrfakultære forskningsprosjekter med base
ved Universitetet i Oslo, som holder høy internasjonal kvalitet og har både nasjonal og
internasjonal deltagelse;
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å skape arenaer for diskusjon og utveksling på tvers av tradisjonelle fag- og
fakultetsgrenser (konferanser, seminarer, webside), som skal danne en kunnskaps- og
samarbeidsplattform for nye forskningsprosjekter, -initiativer og -satsninger;
å utvikle og gjennomføre planer for publisering og formidling av pågående og
avsluttet forskning, både til nasjonale og internasjonale forskerfellesskap, til den
norske offentligheten og i målrettet samarbeid med samfunnsaktører.

2 Styre og administrasjon
2.1 Styringsgruppen
Kultransstyret har hatt følgende medlemmer i 2009:
Mette Halskov Hansen – styreleder, forskningsdekan Det humanistiske fakultet.
Marianne E. Lien – forskningsdekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (t.o.m. 6. mars).
Marit Melhuus – professor, Sosialantropologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige
fakultet (f.o.m. 14. mai).
Jorunn Møller – forskningsdekan, Det utdanningsvitenskapelige fakultet (f.o.m. 27. august).
Inger-Johanne Sand – forskningsdekan, Juridisk fakultet.
Styrets møteplan i 2009:
26. januar – 6. mars – 14. mai – 27. august – 11. november.
På januarmøtet ble det vedtatt et mandat for styringsgruppen, ledergruppen og leder.
Marsmøtet vedtok den 2-årige programplanen.

2.2 Ledelse
Helge Jordheim ble i oktober tilsatt som faglig leder for Kultrans, en stilling han hadde fungert i
hele året.
Den faglige ledergruppen består av lederne for deltemaene i Kultrans, utpekt av faglig leder i
samråd med styringsgruppen. De fakultetene som bidrar økonomisk til Kultrans, skal være
representert blant temalederne. Kultrans har fem deltemaer som ledes av forskere med 20%
frikjøp fra sine respektive fakulteter:






Leder deltema 1: Migrasjon, identitet og språk: Ingjerd Hoëm – førsteamanuensis ved
Sosialantropologisk institutt (SV).
Leder deltema 2: Konstituerende tekster: Karen Gammelgaard – professor ved
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.
Leder deltema 3: Naturen og det naturlige: Kristin Asdal – professor ved Senter for
teknologi, innovasjon og kultur (SV).
Leder deltema 4: Kulturproduksjon: form, kunnskap, praksis: Anne Eriksen –
professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (HF).
Ledere deltema 5: Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier: Katja Franko Aas
– førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (JUS) og Cecilia
Bailliet, professor ved Institutt for offentlig rett (JUS).
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2.3 Administrasjon
Kultrans sorterer administrativt under Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
ved det Humanistiske fakultet. Beate Trandem tiltrådte som administrativ koordinator (100%) i
august. Frem til juni ble denne stillingen dekket 50% av forskningskoordinatoren ved Institutt for
litteratur, områdestudier og europeiske språk, Kirsti Sellevold. Postdoc ved Institutt for
lingvistiske og nordiske studier Pia Lane er ansatt i en stilling som rådgiver (20%) for
eksternfinansiering og prosjektutvikling fra februar 2009 til desember 2011. Informasjons- og
økonomikonsulentene ved ILOS har dessuten utført visse administrative oppgaver for Kultrans i
forbindelse med Forskningstorget og utarbeidelse av budsjett og regnskap.

3 Stipendiater og forskerutdanning
3.1 Stipendiater
Inntil 8 doktorgradsstipend ble lyst ut nasjonalt og internasjonalt i april, ett finansiert av SV
og syv av HF. Cirka 200 søknader kom inn, hvorav 70 fra utlandet. Søknadsbehandlingen
innebar samarbeid på tvers av fag og administrasjoner ved fakulteter og institutter.
Stipendiatene ble ansatt som en gruppe uten innbyrdes rangering. Foruten høy kvalitet på
prosjektet ble tverrfaglighet og vilje hos søkerne til å bidra til det felles Kultrans-prosjektet
vektlagt.
I oktober ble følgende søkere tilbudt stipend med oppstart i januar 2010:
 Bodhisattva Chattopadhyay: ”The Programming of Influence: Science Fiction in a
Trans-cultural Context” – Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.
 Sabiha Huq: ”The Global Ibsen: Peer Gynt Journeys to the Indian Subcontinent from
Europe” – Senter for Ibsen-studier.
 Herdis Hølleland: ”Sites of transformations? Glocal perspectives on UNESCO’s
mixed World Heritage Sites” – Institutt for kulturstudier og orientalske språk.
 Hans Erik Næss: ”Globografi: En studie av FIA World Rally Championship (WRC)
– Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
 Siv Ringdal: ”Fra synd til Sears. En studie av kroppens transformasjon blant ugifte
innvandrerkvinner fra Agder i New York, 1946-1965” – Institutt for kulturstudier og
orientalske språk.
 Audun Solli: ”Telling the Story of the State: A Comparative Study of Venezuela and
Mexico from the Perspective of Popular Culture” – Institutt for litteratur,
områdestudier og europeiske språk.
For å ivareta den faglige bredden i Kultrans ble det besluttet å lyse ut to av stillingene på nytt
med en spisset prosjektprofil sammen med et nytt stipend finansiert av UV. Utlysningen av de
tre stillingene ble klar i desember.
3.2 Forskerutdanning
Kultrans satser på en tverrfaglig forskerutdanning med et klart internasjonalt tilsnitt i
samarbeid med ph.d.-programmer og internasjonale forskerskoler. I 2009 søkte Kultrans om
midler til forskerutdanning for 2010:
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I samarbeid med TIK om tverrfakultær forskerutdanning i historie (2,5 mill. innvilget
fra NFR).
I samarbeid med Linje for kultur- og religionshistorie, arkeologi, asiatiske og
afrikanske studier og Linje for historie om internasjonalt ph.d.-kurs i januar 2010
(50 000 kr bevilget fra HF).

3.3 Gjesteforsker
I oktober mottok Kultrans en gjesteforsker fra University of Ulster, Derry, Nord-Irland:
Christopher Rowland med prosjektet ”A Right of Return? Ethnic Return Migration Policy,
Practice and Consequence in Contemporary Europe”. Rowlands prosjekt er finansiert med
midler fra NFRs mobilitetsprogram for utenlandske ph.d.-kandidater og yngre forskere,
Yggdrasil. Han arbeider med en ny teoretisk modell for etnisk returmigrasjon i dagens
Europa, med fokus på returmigrasjonens politiske og sosiale årsaker, konflikter og
konsekvenser. Prosjektet knytter an til deltema 1, ”Migrasjon, identitet og språk” og deltema
5, ”Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier”.

4 Tverrfaglige aktiviteter
4.1 Kick off-konferanse
Over 100 deltagere fra UiO tok del i kick off-konferansen for Kultrans på Soria Moria 26.-27.
mars. Hartmut Rosa, Universitetet i Jena, Dorthe Gert Simonsen, Universitetet i
København, og Helen Kelly-Holmes, University of Limerick, var inviterte innledere.
Temalederne i Kultrans presenterte de ulike deltemaene og Helge Jordheim samlet trådene
med ”The World – concept, idea, reality”.
4.2 Aktiviter per deltema
Deltema 1. Migrasjon, identitet og språk
En materialbasert seminarserie ga deltagerne anledning til å legge frem et materiale, enten i
skriftlig form, eller lyd, gjenstander, eller bilder / film med diskusjon rundt alternative
innfallsvinkler og ulike tolkningsmuligheter.





Makt, identitet, kultur: Utvalgte kapitler fra Ritual in its own right: exploring the
dynamics of transformation, 15. april.
Materialbasert seminar: Jan Svennevig presenterer materiale fra ”Møtesamtaler i
internasjonale selskaper” 6. mai.
Makt, identitet og kultur: ”Indigenous Mestizos. The Politics of Race and Culture in
Cuzco, Peru, 1919-1991”, 9. juni.
Makt, identitet, kultur: Den indiske ”Subaltern studies”-gruppen, 23. november.

Et eget prosjekt om visuell formidling av materiale og tilnærmingsmåter er utviklet gjennom
seminararbeidet. Morten Kjeldseth Pettersen og Cecilie Øien arbeider med digitalisert
materiale fra Ingjerd Hoëms forskning fra Tokelau (Polynesia). Formålet er å utvikle en
webside som kan fungere som en illustrasjon på den type forskning deltemaet driver med og
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ønsker å invitere til. Den vil inneholde små filmsnutter som sammen med tekst, analyse og
kommentarer vil vise hvordan språk, identitet og migrasjon henger sammen og hvordan vi kan
nærme oss denne typen problematikk. Målgruppen for formidlingen er forskere og andre
interesserte, nasjonalt og internasjonalt.

Deltema 2. Konstituerende tekster
Deltemaet har arrangert en serie internseminarer:
 5. februar
Cathrine Holst, Arena: ”Konstituerende tekster i samfunnsforskningen”
Dag Michalsen Institutt for offentlig rett: “Forhandling og beslutning: Rettens
konstituerende tekster”
Inger Østenstad, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk:
”Konstituerende tekst eller (selv)konstituerende diskurs – hva er forskjellen?”
Nettapplikasjonen Bibliotheca Polyglotta. Presentasjon ved Jens Braarvig, Institutt for
kulturstudier og orientalske språk
 13. mars:
Trude Evenshaug, Pedagogisk forskningsinstitutt: ”Læreboka som konstituerende tekst”
Torkel Brekke, Institutt for kulturstudier og orientalske språk: ”Konstituerende tekster i
indiske religioner og møtet med kristne tekster”
Kjell Lars Berge, Institutt for lingvistiske og nordiske studier: ”Konstituerende tekster hvordan kan det forstås? Et tekstvitenskapelig bidrag”
 5. juni:
Tone Brekke, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning: ”Kanonisering og konstituering:
hvordan ivareta det diakrone perspektivet?”
Karen Gammelgaard, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk: ”Hvorfor
er Thomas More’s Utopia en konstituerende tekst (i følge forskningsprosjektet
‘Dislokasjoner’)?”
 24. september:
Reaktioner på "Call for papers" til workshopen om Kongeriget Norges Grundlov,
desember 2009
 22. oktober:
Karin Gundersen, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk:
“Konstituerende, grunnleggende og fundamentale tekster: enhet i mangfold eller
simpelthen kaos”,


Gjesteforelesning Jane Stevenson, University of Aberdeen: ”Translation and Time”,
27. mai

Karen Gammelgaard deltok 17. april i avslutningskonferansen for forskningsprosjektet
”Dislocations” med paperet “Linking Thomas More’s Utopia in Early Modern Europe with
‘Foundational texts’ (CULTRANS)”
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Deltemaet har arbeidet med å definere og velge ut et felles sett konstituerende tekster for
videre tverrfaglig undersøkelse. Et første valg ble Kongeriget Norges Grundlov. Det var
planlagt en workshop om denne teksten i desember 2009, men denne ble avlyst pga sykdom
og utsatt til mars 2010.

Deltema 3. Naturen og det naturlige
Internmøter
 Internmøte, planlegging av aktiviteter, 14. januar.
 Internt halvdagsseminar, planlegging av aktiviteter og prosjekter, 14. oktober.
Løpende leseseminar for og med deltakerne i deltemaet:
 Internmøte og leseseminar: James Lovelock, The Revenge of GAIA, 4. februar.
 Leseseminar: Kohler: All Creatures, kap. 1-3, 25. februar.
 Leseseminar: Kohler: All Creatures, kap.4,5,6,7 og Lords of the Fly, 5. mars.
 Internmøte og leseseminar: Soul Hunters, Willerslev, 11. mars.
 Leseseminar, Siv Berg innleder over tekster av Jon Turney, Nelkin & Lindee samt
Mary Shelleys Frankenstein, 29 april.
Løpende frokostseminar for og med deltakerne i deltemaet:
 Frokostseminar, Atle Hegnes om ”Matspesialiseringen av Norge”. Kommentar: Guro
Skarstad, 18. november.
 Frokostseminar, Christoph Gradmann om ”Carrier state”, 2. desember.
 Frokostseminar, Karen V. Lykke Syse, manus om det gode liv, 16. desember.
Gjesteforelesninger / seminarer:
 Halvdagsseminar: ”Å skrive naturens historie. Vitenskapshistorie versus
teknologihistorie”: ”Imperial Ecology”, Peder Anker, Forum for Universitetshistorie,
UiO, og ”Industrialisering av elver”, Eva Jakobssson, Universitetet i Stavanger, 16.
april.


Internasjonalt halvdagsseminar: ”Seminar on environmentalism and social theory”,
”Biosecurity – or how to inherit nature and inherit it well”, Steve Hinchliffe, Open
University, Milton Keynes; ”The City of Nature”, Bronislaw Szerszynski, University
of Lancaster, 13. mai.



Internasjonal gjesteforelesning: Stephanie Lavau, Dept. of History and Philosphy of
Science, University of Melbourne: ”When the river runs dry: Tales of a pipeline under
protest and an urban-rural divide”, 3. juni.



”Author meets critic: Ilana Löwy, Det franske institutt for helse og medisinsk
forskning (Inserm), i møte med Christoph Gradmann, Institutt for allmenn- og
samfunnsmedisin, UiO”, 10. november.



Medarrangør av konferansen ”Medical Knowledge and Medical Practice in the 20th
century” (med Nordic Network on Medical History), 4.-6. november.
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Medarrangør av halvdagsseminaret ”Om blod – Kvinners væsker I” (med Senter for
tverrfaglig kjønnsforskning): Elinea Oinas, Universitetet i Uppsala; Kristin Hanssen,
Sosialantropologisk institutt, UiO; Johanne Sundby; Anne Kveim Lie, Institutt for
allmenn- og samfunnsmedisin, UiO; Hilde Bondevik, Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning UiO, 22. april.



Medarrangør av heldagsseminaret: ”Om melk – Kvinners væsker II”: Anne Løkke,
Saxoinstituttet, København; Kristin Asdal, TIK-senteret UiO; Anne-Lise
Ellingsæter, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UiO; Tone Sommerfelt,
Sosialantropologisk institutt UiO, 20. november.



Internasjonalt heldagsseminar, ”Controversies in Science/Practices in Politics”, 8.
desember.

Deltema 4. Kulturproduksjon: estetikk og materialitet
Interne workshopper omkring tematikken materialitet og estetikk:


”Kulturproduksjon: materialitet og estetikk – internseminar”, dagsseminar 6. mars.



”Workshop: Gjenstand og estetisering”, 15. juni.

Museologisk lunsj, i samarbeid med IKOS:


Dag Solhjell, kunstsosiolog: ”Forskningsdesign og formidlingsteori – sammenheng
mellom formidlingsteori og forskningsdesign i et prosjekt om sammenligning av
basisutstillinger i norske kunstmuseer”, 2. september.



Marzia Varutti, Department of Museum Studies of the University of Leicester: ”The
Nation and its ‘Others’. Reflections on the museum representation of cultural
difference in China and Norway”, 16. september.



Juan Pimentel, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid: ”The Rhino
& The Megatherium – Images & Imagination in the making of Natural History”, 7.
oktober.



Palmyre Pierroux, InterMedia UiO: ” –Hvordan skapes mening i møte med artefakter
og kunstverk på museer?”, 28. oktober.

Deltema 5. Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier
Den internasjonale og tverrfaglige konferansen ”Cosmopolitan Justice and its Discontents”
fant sted på Voksenåsen 15.-16. oktober 2009 med et dusin inviterte internasjonale forskere
samt en rekke norske deltakere. Konferansebidragene ble sirkulert på forhånd, og de vil bli
samlet til en antologi utgitt på Routledge i 2010 med deltemalederne Cecilia Bailliet og
Katja Franko Aas som redaktører. Dette blir deres siste oppgave som deltemaledere.
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Om våren ble det holdt en seminarrekke med nasjonale og internasjonale innledere der
transnasjonale verdier og legitimitet var det sentrale tema:


Knut Kjeldstadli, Institutt for arkeologi, konservering og historie: ”Hva hemmer og
hva fremmer transnasjonale sosiale bevegelser?” 5. februar.



Kristin Bergtora Sandvik, Harvard Law School: ”On the Everyday Life of
International Law: Humanitarianism and Refugee-Resettlement in Kampala”, 26.
februar.



Inger Johanne Sand, Institutt for offentlig rett: ”Rettens internasjonalisering og
transnasjonalisering. Endres forholdet mellom rett og politikk, og får retten makt på
nye måter? ”, 12. mars.



Thomas Hylland Eriksen og Sharam Alghasi, CULCOM: ”Paradoxes of cultural
recognition – om likheter og forskjeller mellom Norge og Nederland med hensyn til
anerkjennelse og minoritetsdebatt generelt”, 16. april.



Andreas Føllesdal, Senter for menneskerettigheter: ”A Just Zionism: On the Morality
of the Jewish State”, 30. april.



Thomas Ugelvik, Institutt for kriminologi og rettssosiologi: ”Hemmelig matlaging i
fengsel: Multikulturalisme og identitetsarbeid gjennom hverdagslivets
motstandsformer”, 7. mai.



Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Reader ved Westminster University,
London: ”Law’s Spatial Turn: Geography, Justice and a Certain Fear of Space”, 11.
desember. I samarbeid med Institutt for offentlig rett.

Verden – begrep, forestilling, virkelighet
Oppgaven for det tverrgående tema, som er den faglige leders ansvar, er å skape en arena for
utveksling mellom deltemaene og samtidig et samlet fokus for hele Kultrans. En rekke
internasjonale gjesteforelesere bidro til ”Verdensseminaret” i 2009:


Peter McDonald, Oxford: ”Reading in the world today”, kommentar: Mbulelo
Mzamane, University of KwaZulu-Natal, 14. april.



Stefan Willer, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin: ”World, culture,
heritage – an approach to UNESCO and global cultural policy”, kommentarer ved
Birgitte Skar, Norsk institutt for kulturminneforskning, og Anne Eriksen, Institutt
for kulturstudier og orientalske språk, 11. juni.



Eva Hemmungs Wirtén, Uppsala Universitet, ”Terms of Use: Negotiating the Jungle
of Intellectual Commons”, 5. oktober.
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Hans Erich Bödeker, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin: ”A
Radical Historicization of the World”, 8. oktober.



Hans Erich Bödeker, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin: ”The
History of Concepts, the History of Metaphors”, 9. oktober.



Wayne Morrison, Queen Mary College, University of London: ”Crime, atrocity and
the image: connecting human rights and human dignity”, 12. november.



Knut Ove Eliassen, Trondheim; Anne Fastrup, København; Elisabeth Friis,
København; Ingvild Hagen Kjørholt, Trondheim; Tue Andersen Nexø, København;
Helge Jordheim, Oslo: ”Verden i europeisk litteraturhistorie – presentasjon av og
diskusjon rundt et bokprosjekt”, 3. desember.

5. Formidling
5.1 Ekstern formidling
Inger Johanne Sand presenterte Kultrans for de norske ambassadørene som deltok under
UiO-besøket fra ”Utenriksdepartementets stasjonssjefsmøte 2009” den 26. august.
Kultrans deltok med en utstilling om fremstillinger av verden på Forskningstorget 2009 på
Universitetsplassen, 18. og 19. september. Boden var svært godt besøkt.
Helge Jordheim arrangerte podiumsdebatt om Murens fall i samarbeid med
Nasjonalbiblioteket, Den tyske ambassaden i Oslo og Goethe-instituttet den 12. november.
Deltakere var Helge Høibraaten, NTNU; Morten Strand, russlandkorrespondent i
Dagbladet; Karen Gammelgaard, professor i tjekkisk, UiO, og Hans Erik Næss, Kultransstipendiat, UiO.
Ingjerd Hoëms prosjekt med visuell formidling av materiale fra forskning fra Tokelau har
som målgruppe forskere og andre interesserte, nasjonalt og internasjonalt. Se punkt 4.2.

5.2 Intern formidling
Kultrans lanserte nye og forbedrede nettsider i slutten av november 2009. Sidene ligger på
domenet uio.no/forskning/ der alle de tverrfakultære forskningsområdene på sikt skal samles.
Sidene gir en oversikt over alle Kultrans-aktivitetene og fungerer som en informasjonskanal
internt på UiO, men også som plattform for internasjonale konferanser og utlysninger.
Alle gjesteforelesningene våre var åpne og inngikk således i et internt formidlingsprosjekt.
Informasjon om arrangementene gikk ut via Kultrans-epostlisten som hadde 280 medlemmer i
desember 2009. Plakater ble hengt opp i relevante bygg, og informasjon om forelesningene
lagt på UiOs forside under arrangementsoversikten.
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6. Eksternfinansiering
Rådgiver for eksternfinansiering Pia Lane samlet 50 forskere og administratorer fra alle de
fire fakultetene som deltar i Kultrans til heldagsseminar om forskningsfinansiering 16.
september. NFR, NordForsk, UiOs EU-kontor og forskere med søknads- og prosjektutviklingserfaring bidro.
Kultrans har i 2009 sendt inn 12 søknader om ekstern støtte:
7 til NFR
3 til EU
1 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet
1 til NordForsk


Omsøkt (tall i NOK): 50,8 mill. totalt, hvorav 27,3 mill. til NFR, 22,5 mill. til EU og 1
mill. til departement.



Tildelt: 9,6 mill. totalt, hvorav 8 mill. fra NFR og 1,6 fra EU.

Liste over søknader som er resultatet av systematisk Kultrans-arbeid med
prosjektutvikling og eksternfinansiering per desember 2009:
”Transformasjoner/Innovasjoner. Å lese tekster, å gripe endring, å bringe inn natur”
Institusjonsforankrede strategiske prosjekter for historie (ISP-HIST):
Prosjektleder: Kristin Asdal
Prosjekteier: TIK
Finansieringskilde: NFR / ISP-HIST
Søknadsbeløp: NOK 2,5 mill, innvilget, egenandel (TIK): 1 mill
”EuNaMus – European national museums: Identity politics, the uses of the past and the
European citizen.”
Partner i EU-prosjektet / prosjektleder Arne Bugge Amundsen
Prosjekteier: IKOS
Finansieringskilde: EU / FP7 / SSH
Søknadsbeløp: 189 300 €, innvilget
”Naturkatastrofenes kulturhistorie: natursyn, mediering og subjektforståelse” (Postdocprosjekt)
Prosjektleder: Kyrre Kverndokk
Prosjekteier: IKOS
Finansieringskilde: NFR / FRIHUM
Søknadsbeløp: NOK 2,7 mill, innvilget
”Time and Aesthetic Value in Early Modern Literary Culture” (Postdoc-prosjekt)
Prosjektleder: Tina Skouen
Prosjekteier: ILOS
Finansieringskilde: NFR / KULVER
Søknadsbeløp: NOK 2,74 mill, innvilget: 2,71
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”A Right of Return? Ethnic Return Migration Policy, Practice and Consequence in
Contemporary Europe” (YGGDRASIL-stipend)
Prosjekteier: Christopher Rowland
Finansieringskilde: NFR / IS-MOBIL
Søknadsbeløp: NOK 118 000, innvilget
***
”Utformingen av ”verden”: begrepsdannelse, narrasjon og representasjon som kulturelle
verdsettingsprosesser.”
Prosjektledere: Helge Jordheim og Erling Sandmo.
Finansieringskilde: NFR / KULVER
Prosjekteier: ILOS
Søknadsbeløp: NOK 3,8 mill., ikke innvilget
”Omdømmebygging, opplevelsesøkonomi og forfatterjubileer: Kulturell
verdsetting mellom det politiske, økonomiske og litterære feltet.”
Finansieringskilde: NFR / KULVER
Prosjektleder: Tore Rem
Prosjekteier: ILOS
Søknadsbeløp: NOK 4,9 mill, ikke innvilget
”The Three Crises of Globalisation. Finance, Ecology, Identity:
An Interdisciplinary Approach.”
Prosjektleder: Thomas Hylland Eriksen. Helge Jordheim fra Kultrans.
Finansieringskilde: NFR / FRISAM
Prosjekteier: CULCOM
Søknadsbeløp: NOK 10,6 mill., ikke innvilget
”Materialitet”
Prosjektleder: Anne Eriksen
Prosjekteier: IKOS
Finansieringskilde: NordForsk (Eksplorativ workshop)
Søknadsbeløp: ikke innvilget
”Globalization, Nationalization, Reglobalization in European Presents and Pasts.”
Prosjektleder: Helge Jordheim. Ledergruppa for KULTRANS m. flere (fra HF, SV og JUS)
Prosjekteier: ILOS
Finansieringskilde: HERA – Humanities in the European Research Area (ERA-NET fra 6.
Rammeprogram)
Søknadsbeløp: 1,5 mill €, ikke innvilget
”Nation branding and author’s anniversaries: Cultural negotiations between the political,
economic and literary fields.”
Prosjektleder Tore Rem
Prosjekteier: ILOS
Finansieringskilde: HERA – Humanities in the European Research Area (ERA-NET fra 6.
Rammeprogram)
Søknadsbeløp: 951 927 €, ikke innvilget
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Støtte til Forskernettverk for arbeid med nasjonale minoriteter
Prosjekteier: ILN, Pia Lane
Finansieringskilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Søknadsbeløp: NOK 943 000, under behandling
Søknad under utarbeidelse per desember 2009:
Museums, Archives and Libraries: European cultural heritage Reinterpreted
Partner i EU-prosjektet / prosjektleder Arne Bugge Amundsen
Prosjekteier: IKOS, Arne Bugge Amundsen / Brita Brenna
Koordinator: Leicester
Finansieringskilde: EU / FP7 / SSH: Call: FP7-SSH-2010-5.2.2. Reinterpreting Europe's
cultural heritage: towards the 21st century library and museum?
Forskerne i KULTRANS’ deltema ”Kulturproduksjon: estetikk og materialitet” deltar i
prosjektutformingen.
Planlagt søknadsbeløp i 2010: ca 700 000 €
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