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Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis i samtidshistorie 
 

Geir Lundestad blir 70 år i januar 2015, og slutter som direktør på Nobelinstituttet og som professor II på 

IAKH. Olav Njølstad er ansatt som ny nobeldirektør for åremålsperioden 2015–20, og slutter som professor 

ved IAKH fra nyttår. 

Lundestad har undervist og veiledet i internasjonal historie og amerikansk utenrikspolitikk. Det meste av 

undervisningsplikten har vært brukt til forelesninger. Njølstads faglige profil er ikke ulik, med 

tyngdepunkter i norsk, internasjonal og amerikansk politisk historie etter 1940. Etter at han tiltrådte som 

professor i vestlig samtidshistorie høsten 2012, har Njølstad vært uvurderlig ved å dekke 

veiledningsbehovet for de mange masterstudentene som ønsker å skrive oppgave i internasjonal og 

utenrikshistorie, og som inntil Njølstad begynte, søkte til Helge Pharo som veileder. Siden han begynte ved 

IAKH, har Njølstad tatt opp i snitt fire masterstudenter hvert semester. 

I grunnlagsmaterialet for stillingsplanen som IAKHs styre vedtok i desember 2013, var både Lundestad og 

Njølstad plassert i kategorien Internasjonal samtidshistorie. Siden Lundestad går av pga aldersgrensen, var 

denne avgangen en del av beslutningsgrunnlaget for stillingsplanen. Njølstads avgang var imidlertid ikke 

forutsett, følgelig heller ikke at han skulle etterfølge Lundestad som nobeldirektør. 

Fordelene for IAKH ved å ha direktøren ved Nobelinstituttet som professor II, er åpenbare. De omfatter dels 

ivaretakelse av relasjonen mellom de to instituttene: Nobelinstituttet har hatt et utstrakt 

forskningssamarbeid med de internasjonale historikerne ved IAKH, og har også et meget rikholdig bibliotek 

innenfor internasjonal historie. De omfatter også utnyttelsen av kompetansen – og navnet – til 

nobeldirektøren: Både den avtroppende og den nye er blant verdens ledende på sitt felt. Instituttleder 

ønsker derfor å opprettholde tradisjonen, ved å be fakultetet om å få kalle Olav Njølstad som professor II 

ved IAKH i femårsperioden 2015–19. Et forslag om dette, med tilhørende sakspapirer, vil bli lagt fram på 

instituttstyremøtet i oktober. Denne stillingen kommer i tillegg til den nylig vedtatte stillingsplanen, men 

instituttets økonomi er så solid at den med letthet skal kunne bære dette. I den sammenheng kan nevnes 

at Njølstad har fått innvilget 80 % permisjon fra september 2014, hvilket sparer instituttet for over ¼ av 

utgiftene til den skisserte professor II-stillingen. 
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Når Njølstad går av – selv om han skulle kunne kalles til toer og dermed på sett og vis overta Lundestads 

stilling – vil det oppstå et stort behov for undervisning/veiledning og forskning innenfor internasjonal 

historie. Dette er et felt der studentinteressen, særlig blant masterstudenter, er stor og vedvarende, både 

innenfor historie- og lektorprogrammet og innenfor de tverrfaglige programmene vi samarbeider med 

statsvitenskap om, nemlig Internasjonale studier (INTER, bachelor) og Peace and Conflict Studies (PECOS, 

master). IAKH har dessuten lenge hatt et sterkt forskningsmiljø innenfor dette feltet, noe som bl. a har 

resultert i SFF-søknader som i sin tur førte til opprettelsen av Forum for samtidshistorie (FOSAM). For å 

møte studentinteressen og opprettholde forskningskompetansen foreslås derfor å utlyse en stilling som 

førsteamanuensis i internasjonal samtidshistorie. 

Stillingsplanen tilsier at instituttet skal utlyse en stilling i samtidshistorie denne høsten. For å forenkle 

søknadsprosessen bør de to stillingene lyses ut under ett, og slik at det presiseres i utlysningen at en av 

stillingene vil være forbeholdt internasjonal historie. 

 

Henvisning til regelverk 

Tjenestemannsloven, Personalreglementet ved Universitetet i Oslo og Regler for tilsetting i professorat og 
førsteamanuensisstillinger. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 

Begge stillingene ligger inne i langtidsbudsjettet. 
 

Forslag til vedtak: 
 

Instituttstyret godkjenner kunngjøring av to førsteamanuensisstillinger i samtidshistorie, hvorav en 

forbeholdt internasjonal historie. 

 
Vedlegg: 

Kunngjøringstekst 
Stillingsplan for IAKH 2014-2017 

 

http://www.hf.uio.no/iakh/om/strategi/stillingsplan/stillingsplan-2014-17.pdf

