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Fordeling av stipendiatstillinger
Av HFs stipendiatstillinger i 2016 er 18 forbeholdt spesielle satsinger og 30,5 fordelt til instituttene pro rata.
10 av satsingsstipendiatene er fordelt til faglig prioriterte miljøer; arkeologi har fått 1 av disse. IAKH har fått
3,5 av pro rata-stillingene, og har meddelt fakultetet at vi vil legge til en halv stilling fra egne midler, slik at
vi kan utlyse i alt 5 stipendiatstillinger, hvorav 1 er forbeholdt arkeologi. Det gjenstår å fordele de 4 øvrige.
Stipendiatstillingene i fjor ble fordelt av fakultetsledelsen etter en omfattende prosess der grupper av
forskere, med utgangspunkt i en rekke kriterier, skulle søke om stipendiater. Instituttledelsen rangerte
deretter søknadene og oversendte dem fakultetet som tok den endelige beslutningen. På IAKH søkte 8
grupperinger om til sammen 18 stipendiater. To miljøer (arkeologi og tverrfaglige middelalderstudier) fikk
stipendiater: 2 hver. Prosessen førte til noen nye, men forholdsvis kortvarige samarbeidskonstellasjoner,
men medførte mye søknadsarbeid, betydelig tidsbruk på mange hold, og en del frustrasjon. Årets
desentraliserte, kriterieløse prosess er formentlig en konsekvens av dette.
Stipendiater bør knyttes til forskningssterke miljøer og veiledere. Dette sikres gjennom ulike
søknadsprosesser, fortrinnsvis med ekstern kvalitetsvurdering. Det foreslås derfor å fordele to av de fire
stipendiatstillingene til de to forskerprosjektsøknadene fra IAKH som fikk toppkarakter (6 eller 7) i siste års
FRIPRO-runde i Norges Forskningsråd uten å få midler. Begge disse søknadene, fra hhv. Erling Sandmo
(“The History of Knowledge: A Programme for the Study of Knowledge Cultures”) og Hilde Henriksen Waage
(“Dangerous Liaisons: The Triangular Drama Between the United States, Iran and Israel, 1953–1984”),
inneholdt stipendiatstillinger. En forutsetning for å fordele en HF-stipendiat til hver av disse – som begge er
innforstått med – er at de søker NFR igjen i 2016. Det er instituttleders vurdering at tildeling av en
fakultetsstipendiat vil øke snarere enn svekke muligheten for gjennomslag i NFR.
Videre foreslås det å fordele en stipendiatstilling i historie til den tverrfaglige forskergruppa «Offentlighet
og ytringsfrihet i Norden 1815–1900». Denne gruppa, som ledes av jusdekan Dag Michalsen, er en av tre
forskergrupper som ble utvalgt under UiO Norden («Unpacking the Nordic Model») etter vurdering av et
eksternt panel. IAKH er representert i prosjektgruppa gjennom Hilde Sandvik, Odd Arvid Storsveen og
prosjektkoordinator Ruth Hemstad (førsteamanuensis II 2016–18). Gjesteforskere fra andre nordiske land
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vil dessuten bli tilknyttet instituttet i perioden. En stipendiat vil dermed komme til et dynamisk, tverrfaglig
forskningsmiljø med sterk IAKH-deltakelse.
Den siste stipendiatstillingen foreslås utlyst innenfor feltet «material studies» i arkeologi og konservering.
Dette innebærer en styrking av et område med tverrfaglig bro mot naturvitenskap, som er et satsingsfelt
(og i stigende grad en nødvendighet) for begge disse fagene. Arkeologi er som nevnt faglig prioritert av HF
og konservering har et NFR-prosjekt, så den faglige kvalitetssikringen ved å fordele en stipendiat til
skjæringsfeltet mellom disse miljøene skulle være ivaretatt.
Den foreslåtte fordelingen av de fire stipendiatstillingene innebærer at den eneste faggruppa som faller
utenfor årets fordeling, er Eldre tids historie. Det kan synes paradoksalt, siden middelaldermiljøet er både
utadrettet, publiserings- og søknadsaktivt, og i det siste året har fått tilslag på søknader både til HF
(stipendiatstillingene i 2015), CAS og NFR/FRIPRO. Dette innebærer imidlertid at denne faggruppa, som er
den minste på historie, får så mange nye stipendiater og har så mye prosjektvirksomhet at det trolig er
behov for konsolidering snarere enn ytterligere tilførsel av rekrutteringsstillinger.

Forslag til vedtak:
De fire stipendiatstillingene fra fakultetet fordeles med en til hver av de to forskerprosjektsøknadene fra
instituttet som fikk toppkarakter i siste FRIPRO-runde uten å få tildeling (Sandmos «History of Knowledge»
og Waages «Dangerous Liaisons»), samt en til UiO Norden-gruppa «Offentlighet og ytringsfrihet 1815–
1900» og en til feltet «material studies» i arkeologi/konservering.

