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ÅRSRAPPORT 2015
Sammendrag
2015 har vært et meget aktivt år i flere disipliner ved Det norske institutt i Athen (NIA). Den
arkeologiske aktiviteten har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og 2015 er så langt blitt et
toppår. Funn fra det femårige prosjektet i Tegea (The Norwegian Arcadia Survey Part II), som
ble avsluttet i 2013, er nå til analyse, og vi avventer resultatene for publikasjon. Dette området
i Arkadia er svært interessant og har et stort potensial for fremtidige prosjekter.
På det nåværende tidspunktet er NIA involvert i følgende pågående prosjekter:
 Karystia-prosjektet (Norwegian Archaeological Survey in the Karystia) avsluttet sitt
femårige feltarbeid denne sommeren. I løpet av hele prosjektperioden er det blitt
registrert totalt 106 funnsteder, primært bestående av keramikk og obsidian. Prosjektet
får økonomisk støtte fra University of Indiana, USA.
 Det pågående Naxos-prosjektet (The Kastro Apalirou Project) har tilbakelagt tredje
sesongs feltarbeid. Prosjektet er et samarbeid med Eforatet for Kykladene.
 Irakleia-prosjektet (The Irakleia Caves Excavation Project), som er i sitt andre år, har
avdekket kulturlag ned til 2 meters dybde. Det er gjort funn som tyder på at
grottekomplekset har vært i bruk midt i bronsealderen. Prosjektet er et samarbeid med
Eforatet for grotter. Prosjektet får økonomisk støtte fra det sveitsiske kulturministeriet.
 Det er i tillegg avklart at to nye prosjekter vil få sin oppstart i 2016:
o Et nytt, uavhengig prosjekt i området ved Tegea.
o Et samarbeidsprosjekt under vann ved øya Naxos.
Hvert av de utenlandske instituttene som er etablert i Hellas, blir gitt inntil seks tillatelser til å
drive arkeologiske prosjekter. Til tross for at NIA er det minste av de utenlandske instituttene
(når det gjelder administrative og vitenskapelig ansatte, per d.d. med en kapabel stab på 1,6
administrative og ett vitenskapelig årsverk), vil vi nå få hele fem av de seks tillatelsene vi har
til disposisjon i aktiv bruk.
I tillegg til den arkeologiske aktiviteten har også annen forskningsaktivitet vært tiltagende i
2015. Instituttet har gjennom sin leder deltatt i flere konferanser, symposia og lesegrupper –
nasjonalt og internasjonalt (se punkt 3.2.1 i årsrapporten).
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Instituttets kveldsforelesninger er etter hvert svært godt besøkt, og vi har oppnådd en solid
status blant et arkeologi- og klassisk interessert publikum i Athen.
Vi hadde betydelig flere deltakere på BA-kurset i år, 14 studenter mot 6 forrige år. Belegget
på gjestehusene har tatt seg opp dette året, noe som er et klart tegn på at et økende antall
studenter og forskere besøker instituttet. Dette har også ført til økte inntekter for oss.
Vår publikasjonsserie Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens har
vokst både i volum og synlighet i året som gikk:
 To bind redigert av Erik Østby ble publisert. Bindene har titlene TEGEA I:
Investigations in the Temple of Athena Alea 1991-94 og TEGEA II: Investigations in
the Sanctuary of Athena Alea 1990-94 and 2004.
 Global and Local. Perspectives on Mobility in the Eastern Mediterranean. Her har
artiklene vært til peer-review, og publikasjonen er nå i sluttredigeringsfasen.
 To Atomo. Peer-review av artiklene er avsluttet, og publikasjonen er i
sluttredigeringsfasen.
 An Island between Two Worlds. Peer-review av artiklene er avsluttet, og
publikasjonen er i sluttredigeringsfasen.
Med sitt brede engasjement og viktige bidrag til forskning har NIA klart å plassere seg på
kartet som en sentral ressurs både for studenter og forskere fra Norge og Hellas, så vel som
for studenter og forskere fra det internasjonale samfunnet. Instituttet har i dag en solid
økonomi og står godt rustet for fremtidige utfordringer.
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1.

SITUASJONSBESKRIVELSE

NIA har vært preget av mye aktivitet gjennom hele året der forskningsaktiviteten har høy
prioritet. Den fjerde feltsesongen på Naxos og i Karystos ble gjennomført, likeså andre
feltsesong på Irakleia. Et team fra Norsk Maritimt Museum søkte om et nytt prosjekt i
samarbeid med Eforatet for undervannsforskning på øya Naxos, med Dr. Sven Ahrens som
prosjektleder.
Det har vært avholdt BA-kurs og sommerkurs i gresk kultur og litteratur. I mai og desember
arrangerer vi eksamen i norsk for internasjonale studenter.
På kulturfronten har instituttet fortsatt samarbeidet med Den norske ambassaden i Athen.
Styrer har vært aktiv i både nasjonale og internasjonale sammenhenger, han har deltatt på
konferanser, seminarer og lesegrupper samt andre arrangementer i tillegg til opptreden i
norske og greske medier.

2.

DRIFT

2.1 Personale
Instituttstyrer Panos Dimas 100 % stilling
Konsulent Audny Hegstad Diamantis 50 % stilling, studiepermisjon t.o.m. 31.08.16
Førstekonsulent Zarko Tankosic 80 % stilling
Førstekonsulent Delia Tzortzaki 80 % stilling
Husøkonom Eleni Ksefteri 80 % stilling
Rengjøringsassistent Ioanna Triandou (styrerbolig, i hovedsak lønnet av styrer)
Malamatenia Baka var engasjert på vegne av Eforatet for Euboea (Evvia) i forbindelse med
feltarbeidet på Karystos
2.2

Bygning og drift

2.2.1 Tsami Karatasou 5
Grunnet flere innbruddsforsøk i gården har vi installert et nytt alarmsystem i instituttets
lokaler.
2.2.2 Kavalotti 5
Et innbrudd ved påsketider nødvendiggjorde en del reparasjoner i gjestehuset. Inntekten fra
gjestehuset vil øke noe dette året fordi vi hadde flere deltakere på BA-kurset.
2.2.3 Erechtheiou 30
Det har vært noen mindre reparasjoner og innkjøp til styrerboligen.
2.2.4 Kallisperi
Ingen reparasjoner eller innkjøp til forskerboligen.
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2.2.5 Instituttbil
Det er blitt foretatt noen reparasjoner på den gamle instituttbilen. Bilen beholdes enn så lenge.
Instituttets nye bil (Nissan Qashqai+2 iCd) er fullt funksjonell.
2.2.6 Bibliotek
2.2.6.1 NIA-biblioteket
I 2015 har det ikke vært praktikanter fra Høgskolen i Oslo og Akershus ved
instituttbiblioteket.
2.2.6.2 Det nordiske biblioteket
NIA har opprettholdt støtten til biblioteksamlingen gjennom abonnement på flere
publikasjoner, samt innkjøp av nye verker til bibliotekets filosofiske og arkeologiske
samling. Bibliotekar Evi Charitoudi har fortsatt gjennomgangen av boksamlingen og bestilt
nytt der det har vært nødvendig i samråd med de andre eierinstituttene. NIAs økonomiske
bidrag til bibliotekets budsjett har økt med 3 %.

3.

FAGLIG AKTIVITET

3.1 Undervisning
3.1.1 BA-kurset «Den klassiske kulturen»
Kurset ble avholdt i vårsemesteret 2015 i samarbeid med Universitetet i Oslo. 16 studenter
deltok. Christine Amadou, Eirik Welo og Michael Wedde underviste.
3.1.2 Nygresk språk og kultur
P.g.a. omorganiseringen av studentopptak ved NTNU er kursene GRE1101, GRE1201 og
KLAS2001 ikke blitt annonsert sommeren 2015. I tillegg har Staffan Wahlgren, som er
ansvarshavende ved NTNU, hatt sabbatsår. Vi får mange henvendelser fra interesserte om
disse språkkursene, men den kontinuiteten vi ønsket å etablere, er nå brutt, og vi er spente på
hva dette vil innebære for kursets fremtid. Vårt forslag er at kurset organiseres i samarbeid
med et annet universitet, f. eks. UiB eller UiO.
3.1.3 Norsk for internasjonale studenter
Eksamen i norsk for internasjonale studenter, trinn 1, 2 og 3, ble arrangert i vårsemesteret, og
50 personer tok eksamen. Samme eksamen planlegges i høstsemesteret. I 2015 vil det da ha
vært avlagt eksamener tilsvarende ca. 3000 studiepoeng. Eksamen i norsk for internasjonale
studenter organiseres i et samarbeid mellom NIA og Institutt for lingvistiske og nordiske
studier (ILN) ved Universitetet i Oslo.
3.1.4 Etterutdanningskurs for lærere (EKL)
EKL ble avlyst høsten 2015 av hensyn til ressursprioritering.
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3.1.5 Greek Studies On Site
Greek studies on site har i samarbeid med NIA arrangert tre sommerkurs à 2 ukers varighet.
Kursene har antikkens litteratur og kultur i Athen som tema. Georgia SermamoglouSoulmaidi har sammen med styrer Panos Dimas vært faglig ansvarlig for kurset. Kurset
hadde i år 38 deltakere fra flere land. 11 studenter deltok på kurset Theater in Classical
Athens and Love in Greek Antiquity; 7 deltok på kurset Greek Gods, og på Plato’s Republickurset hadde vi 20 deltakere, som alle kom fra Kyung Hee Universitet i Korea.
3.2 Styrers faglige aktivitet
3.2.1 Forelesninger, konferanser, seminarer
06.-09.01.
Platons Laws X, seminar
28.02.-01.03. Forelesninger, Princeton og Harvard, USA
26.-28.04.
European Society for Ancient Philosophy (ESAP), årsmøte
26.-28.05.
Aristoteles’ Metafysikken Θ, workshop, Pelion
09.-20.07.
Platons Anamnesis, seminar, Maine, USA
31.07.-01.08. Princeton reading group, Syros
01.-05.09.
Plato Commentary Project (PCP), Spetses
30.-31.10.
Oslo Ancient Philosophy conference, Universitetet i Oslo
3.2.2 Publikasjoner
 ”Wanting to do what is Just in the Gorgias,” in Rabbås, Ø., Emilsson, E.K, Fossheim,
H. & Tuominen, M. (eds.): The Quest for the Good Life. Ancient Philosophers on
Happiness. Oxford University Press, 2015
 “Epicurus on Pleasure, Desire and Friendship,” in Rabbås, Ø., Emilsson, E.K.,
Fossheim, H. & Tuominen, M. (eds.): The Quest for the Good Life. Ancient
Philosophers on Happiness. Oxford University Press, 2015.
3.3 Forelesninger, konferanser, seminarer, reisestipender
3.3.1 Forelesninger
Som i tidligere år har mottakere av instituttets reisestipend holdt forelesninger ved NIA.
Instituttet har også arbeidet for å arrangere forelesninger som er uavhengige av tildelt
reisestøtte.
Følgende forelesninger ble avholdt i 2015:


27. 02.: Dr. Maria Chidiroglou, the National Archaeological Museum at Athens:
“Artifacts from Euboea in the National Archaeological Museum at Athens: An
Exploration of the Early Excavation Finds Per Context.”




20.03.: Førsteamanuensis Ingvar Mæhle, Universitetet i Bergen: ”Patronage in
Ancient Sparta.”
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02.04.: Dr. Avra Sidiopoulou, Universitetet på Kypros: “Henrik Ibsen’s and Jon
Fosse’s Mental Landscapes: Myth, Allegory and Symbolism in ‘The Lady from the
Sea’ and ‘Someone is Going to Come’.”



07.05.: Christos Koutsothanasis, det greske kulturdepartmentet: ”Protecting Cultural
Heritage from Looting and Illicit Trafficking: The Case of Greece.”



21.09.: Professor Christopher Prescott, Universitetet i Oslo: “Excavations in
Skrivarhelleren in Sogn (Norway) – challenging notions of centre and periphery in
Scandinavia.”



12.11.: Dr. Marianne Hem Eriksen, Universitetet i Oslo: “Viking Foodways:
Consumption, Space, and the Household in Norway, c. 550-1050 CE.”

3.3.2 Konferanser, seminarer og lesegrupper
I 2015 har instituttet arrangert følgende konferanser og seminarer:
06.-09.01.: Platons Laws X, seminar
26.-28.03.: European Society for Ancient Philosophy (ESAP), årsmøte
01. -05.09.: Plato Commentary Project (PCP), Spetses
07. -08.12.: The Theory of Museology: Main Schools of Thought 1960-2000. Ansvarlig:
Delia Tzortzaki

Lesegrupper:
 Lesegruppe i Plotinus’ Ennead VI.1 avholdes på instituttet annenhver uke.
Lesegruppen har 10 deltakere.
 Lesegruppe i Aristoteles’ Metafysikken Z avholdes på instituttet annenhver uke. Denne
lesegruppen har 5 deltakere.
3.3.3 Reisestipender
NIA fortsatte å støtte forskere som ønsket et studieopphold i Athen. Pengene gikk direkte fra
NIAs budsjett. Følgende fikk stipend i 2015: Hallvard Bruvoll (Sorbonne, Paris), Evy
Johanne Håland (uavhengig forsker), Hallvard Indgjerd (UiO og St. Andrews University),
Helge Hiram Jensen og en gruppe norske forskere og kunstnere, Kristen Mann (Universitetet
i Sydney, Australia), Fanis Mavridis (det greske kulturdepartementet) og Fredrik Nilsen
(UiT).
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3.4 Arkeologisk aktivitet
3.4.1 The Norwegian Arcadia Survey Part II
Feltarbeidet ble avsluttet i 2012 og funnene er nå til analyse.
3.4.2 Naxos-prosjektet
Prosjektansvarlig: Knut Ødegård (UiO)
Tredje års feltarbeid på Naxos, Kastro Apalirou, ble utført av UiO.
3.4.3 Norwegian Archaeological Survey in the Karystia (NASK)
Prosjektansvarlig: Zarko Tankosic (NIA/Indiana University)
I perioden 01.06.-19.06. ble siste feltsesong i det femårige feltarbeidet i Karystos avviklet.
2016 vil være en studiesesong. Det arkeologiske programmet dekket et område på om lag
20 km² der mange funnsteder ble registrert. Funnene er primært store mengder keramikk og
obsidian, og noe av dette ble registrert i isolerte funn. Det totale antall funnsteder oppdaget i
løpet av de fire årene prosjektet har vart, er 106. I år deltok i alt 16 frivillige fra 6
forskjellige land i feltarbeidet under ledelse av Zarko Tankosic.
3.4.4 Irakleia-prosjektet
Prosjektansvarlig: Zarko Tankosic (NIA/Indiana University)
I 2014 påbegynte NIA et nytt prosjekt med arkeologisk feltarbeid på øya Irakleia i
Kykladene. Dette arbeidet, som er et samarbeidsprosjekt mellom NIA og Eforatet for
grottene i det sørlige Hellas, fortsatte i 2015. Prosjektet gjør utgravninger av Agios Ioannisgrottekomplekset, et arbeid som vil vare i tre år. I samarbeid med det greske
kulturdepartementet har NIA søkt om, og fått innvilget, et beløp på 68.000 sveitsiske franc
fra det føderale kontoret for kultur i den sveitsiske regjeringen, som ekstrafinansiering for
prosjektet. NIA vil fortsette sin finansielle forpliktelse til prosjektet og bruke noe av dette
beløpet til organisering av feltarbeidet på Irakleia.
Arbeidet i grottene har til nå avdekket et kulturlag på ca.2 m dybde som tyder på at
grottekomplekset var i bruk midt i bronsealderen. Overflateundersøkelser lenger inn i grotten
har imidlertid avdekket enda tidligere funn som kan dateres til slutten av den neolittiske
perioden (ca. femte årtusen f.Kr.), men dette området er det dessverre uforsvarlig å grave ut.
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PUBLISERING

Som tidligere vil vi av økonomiske hensyn sørge for at bøkene våre blir produsert i Hellas.
Vi har inngått samarbeid med trykkeriet Argyropoulou i Athen. Vi vil også sørge for at
distribusjonen skjer gjennom greske kanaler (dvs. Papadimas Books) av kostnads- og
miljømessige hensyn.
Instituttet har utarbeidet et stylesheet for å sikre uniformitet i fremtidige publikasjoner. Dette
vil ikke påvirke publikasjoner hvor arbeidet med innsamlingen av artikler allerede er begynt.
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4.1 Tegea
NIA har publisert to bind av Monographs of the Norwegian Institute, redigert av Erik Østby,
som omhandler utgravingene i Tegea. Bindene ble publisert i desember 2014 med 2015 som
offisiell utgivelsesdato. Publikasjonene har titlene TEGEA I: Investigations in the Temple of
Athena Alea 1991-94 og TEGEA II: Investigations in the Sanctuary of Athena Alea 1990-94
and 2004.
4.2 Global and Local. Perspectives on mobility in the Eastern Mediterranean
Papers fra et seminar ved NIA i 2011. Peer-review av artiklene er avsluttet, og publikasjonen
er i sluttredigeringsfasen.
4.3 To Atomo.
Papers fra et seminar ved NIA i 2012. Peer-review av artiklene er avsluttet, og publikasjonen
er i sluttredigeringsfasen.
4.4 An Island Between Two Worlds
Papers fra NIAs arkeologikonferanse ved Eretria på Evvia i 2013. Peer-review av artiklene er
avsluttet, og publikasjonen er i sluttredigeringsfasen.
4.5 Rhizomata
Vi fortsetter å gi pengestøtte til publisering av tidsskriftet.
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FORMIDLING

5.1 Tilreisende grupper
Vi har hatt et godt antall besøkende grupper og seminarer fra Norge i 2015. Det er gledelig at
krisen i Hellas ikke ser ut til å påvirke denne besøkslysten nevneverdig.
For kronologisk oversikt over årets akademiske arrangementer og besøk, se vedlegg 1.
5.2 Kultursatsing
Vi har fortsatt samarbeidet vårt med Den norske ambassaden i Athen. Dette innebærer at
begge parter bidrar med økonomisk støtte til kulturelle aktiviteter som vi sammen er blitt
enige om. I 2015 har NIA vært med på å støtte en rekke slike aktiviteter og har (per 30.09.)
bidratt med NOK 70.000. Vedlegg 2 viser oversikt over alle de kulturelle aktivitetene NIA
har vært involvert i dette året.
Den årlige nordiske julekonserten vil bli arrangert i desember i samarbeid med det danske,
svenske og finske instituttet. Arrangementet vil finne sted i det danske instituttets lokaler. I år
er det NIA som står ansvarlig for organisering av konserten.
5.3 Nettformidling
Vi samarbeider både med ambassaden og Det nordiske biblioteket om å promotere våre
arrangementer på nettet.
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Per 21.10.15, da denne rapporten ble utarbeidet, har nettsiden hatt ca. 19,694 besøk,
hvorav 67,7 % er nye besøk fra unike besøkende. 38,1 % av disse er fra adresser i
Hellas, 26,66 % er fra Norge og resten fra andre land. 52 % av besøkene kommer fra
søketrafikk, 24,9 % fra henvisningstrafikk og 17,7 % er direktetrafikk.
Instituttets Facebook-satsing er videreført. Instituttet har nå 2181 følgere på Facebook, som er
nær dobling fra fjoråret. Interessen for Facebook-siden vår øker når vi legger ut rapporter fra
feltarbeidet vårt.
5.4 Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt 16. april i lokalene til det Italienske instituttet i Athen. Instituttstyrer
ønsket velkommen og presenterte instituttets arbeid foregående år. Deretter holdt Dr.
Katerina Dellaporta, direktør for det Byzantiske museet i Athen, forelesningen ”Byzantium
and the Sea: Archaeological and Iconographic Evidence for Maritime Activities During the
Byzantine Era.” Etterpå var det bevertning i NIAs lokaler.

Vedlegg 1: Seminarer, konferanser og besøk ved og/eller støttet av NIA i 2015
15.01.
06.-09.01.
15.-17.01.
13.01.-28.02.
26.-28.03.
16.-18.04.
16.04.
07.-08.05.
04.-06.06.
26.-28.06.
26.07-01.08.
01.-05.09.
05.-10.10.
09.-10.10.
05.-08.11.
02.-04.12.
07.-08.12.
10.-11.12

Nyttårsmarkering
Seminar, Platons Laws X
Møte, dekaner fra UiO
BA-kurs
Årsmøte, European Society for Ancient Philosophy (ESAP)
Hyperion-seminar
Årsmøte, NIA
Møte, Forskerforbundet fra UiB
Konferanse, Fredrik Engelstad
Pelion Workshop, Aristoteles’ Metafysikken Θ
Princeton reading group
Plato Commentary Project (PCP), Spetses
Students for European Union (UiO) besøk
Seminar, Torstein Tollefsen (UiO)
Seminar, Siri Lexau (UiB)
Konferanse, Sinews of empire: Networks and regional interaction in the
Roman Near East and beyond, Eivind Heldaas Seland (UiB)
Konferanse, The Theory of Museology: Main Schools Of Thought 19602000
Lesegruppe: Plato’s Republic Book VI

Vedlegg 2: Kultursatsing
15.01.

Quest for Query – Conference Thessaloniki med norsk deltakelse, Thessaloniki
Centre of Contemporary Art
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01.02.
06.-12.03.
13.03.
19.-20.04.
13.-19.04
07.-14.05.
15.05.
12.-15.06.
Juni-juli
15.08.
15.09.
15.09.
15.09.
18.09.
24.09.
25.-27.09.
15.10.
31.10.
01. -08.11.
15. 11.
05.12.
15.12.
15.12 .

Konsert, Ane Brun, Athen
Borderline Festival - Streifenjunko T.Papadakis and Onassis Cultural Centre
Fasma electronic music festival, Erik Skodvin, Athen
Journalistikk/media: Norsk deltakelse på FEJS kongress, Athen
Dans/koreografi, Ludvig Daae, Kinitiras Studio, Athen
Film, Outview Festival – Nordland film og besøk av Bard Yden
Film, Cyprus Nordic Film Festival, Limassol
Jazz, Patras jazz festival, Marius Neset konsert
Foto, Athens Photo Festival, Helge Skodvin
2 norske dokumentarer på Vovousa festival
Litteratur, Literary Walking project EUNIC – Kari Hesthamar “So long
Marianne” på EUNIC Athens Cluster
Norsk deltakelse på Reworks festival, Thessaloniki
Film, Sympraxis LGHTB festival med norske kortfilmer
Litteratur, Jo Nesbø, Megaro Mousikis, Athen
Kunstutstilling, Maria K. Bruun
Knut Hamsun’s “Sult” på EUNIC, Sxedia, Beton7
Film, norsk deltakelse på Thessaloniki Film Festival
Litteratur, Internasjonal litteraturfestival, Hanne Ørstavik, Kypros
Arkitektur, Ecoweek, Jarmund and Skodvin arkitekter, Thessaloniki
Hertz Festival 2015, Arve Henriksen
Gitar, Krogseth med Fampas Foundation
Teater, presentasjon av moderne norsk teater, Arne Lygre, Beton7
Jazz, presentasjon av norsk jazzmusikk scene, Beton 7
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