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Innspill til ny stillingsplan på ILN 2014-17 

Fra faggruppen for norrøne og keltiske studier 

VÅRE AKTIVITETER  –  UNDERVISNING  OG  FORSKNING 

Norrøne og keltiske studier på ILN tilbyr for tiden følgende undervisning: en studieretning 

under BA-programmet Nordiske studier: Norrøne og keltiske studier. Masterprogrammet 

Middelalderstudier med de  tre studieretningene Keltisk språk og litteratur, Norrøn filologi 

samt det engelskspråklige Nordic Viking and Medieval Culture (NVMC) Vi deltar dessuten i 

en nordisk master, initiert av Nordisk ministerråd: Viking and Medieval Norse Studies 

(VMNS). Samarbeidspartnerne er Islands Universitet, Universitetet i Oslo, Aarhus Universitet 

og Universitetet i  København.  

Antall studenter på BA ligger på om lag 30, med opptak på rundt 10 hvert år. Dette 

varierer noe. Siste opptak, høsten 2013 var 13 studenter. På masterprogrammet har vi nå rundt 

26 aktive studenter. Siste opptak, høst 2013, var på 13. I tillegg kommer 8 studenter på den 

nordiske masteren som skal være her ett år. Det innebærer at vi i dag har rundt 34 aktive 

masterstudenter. Alt tyder på at vi får minst like mange studenter på den nordiske masteren 

høsten 2014, det blir snarere flere enn færre.  

I tillegg til undervisningen på BA og Master  har vi også et høyt aktivitetsnivå innen 

forskningen. I perioden 2007-11 administrerte vi (Johansson/Spurkland) det tverrfaglige 

prosjektet Translation, Transmission and Transformation. Old Norse Romantic Fiction and 

Scandinavian Vernacular Literacy. Finansiert av NFR. Det involverte tre seniorforskere og tre 

PhD.-stipendiater.  Fra 2007-2013 ledet vi  (Johansson/Spurkland) forskernettverket 

Translatio, finansiert av Nord-Forsk. Deltakerne var fra Island, Norge, Sverige og Danmark. 

Inneværende år, 2013, starter et nytt fireårig forskningsprosjekt som blir et samarbeid mellom 

Oslo, Island, Sverige og Norge hvor vi var initiativtaker (Johansson) og skal drive prosjektet: 

Retracing the Reformation. Prosjektet er finansiert av NordCorp (NOSH).  

Studieåret 2012-13 ledet Jan Erik Rekdal et internasjonalt forskningsprosjekt på Senter 

for høyere studier (CAS); The representation of the warrior in relation to the king in the 

European Middle Ages 600-1200. Jon Gunnar Jørgensen sluttet seg til forskergruppen våren 

2013.  Vi vil også nevne infrastrukturprosjektet MENOTEC: Medieval Norwegian Text 

Archive, som er et samarbeid mellom Oslo og Bergen. Det gikk i perioden 2010-12 finansiert 

av NFR.  Det er et dokumentasjonsprosjekt som går ut på å digitalisere håndskrifter fra norsk 

middelalder. Fra ILN deltok i tillegg til Johansson også Christian Emil Ore fra Enhet for 

digital dokumentasjon (EDD).  I løpet av prosjektperioden hadde fem masterstudenter lønnet 
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engasjement som vit.ass. på dette prosjektet. De transkriberte og annoterte og fikk dermed 

solid kunnskap og  meget god erfaring i å lese og tolke håndskrifter. To av disse studentene er 

i dag PH.D-stipendiater. 

Vi har også forvaltet vårt ansvar for rekruttering. I perioden 2009-13 har vi produsert 

11 doktorgrader i norrønt og keltisk, 3  i keltisk og 8 i norrønt.   

Våre undervisningstilbud hviler på tre søyler, det er keltisk, norrøn filologi, det 

tverrfaglige, engelskspråklige masterstudium Nordic Viking and Medieval Culture samt den 

nordiske masteren Viking and Medieval Norse Studies. Paraplyen over det hele er 

Middelalderstudier hvor de ulike retningene inngår som integrerte deler.
1
 Vi har BA-studiet 

Norrøne og ketiske studier i bunnen, og masterprogrammet Middelalderstudier på toppen med 

de ulike retningene/søylene.  Universitetet i Oslo er det eneste universitet i Skandinavia som 

tilbyr studier i keltisk. Vi utmerker oss i forhold til mange ved at våre studier er 

tverrvitenskapelige i den forstand at både den keltiske og norrøne middelalderkulturen 

studeres i sammenheng. Her inngår også et angelsaksisk perspektiv hvor tilbud fra  ILOS 

inngår i vår emneportefølje. Vi gir altså studentene mulighet til å studere norrønt i et 

møtepunkt  mellom det keltiske og angelsaksiske.  

 

RESSURSER 

Da vi la planene for våre aktiviteter en del år tilbake, var vi adskillig flere ansatte på 

norrønt/keltisk enn vi er i dag. Det er særlig på undervisningssiden at underkapasiteten er 

merkbar. Magnus Rindal og Gro Steinsland hadde begge all sin undervisning lagt til norrønt. 

Erik Simensen på Gamalnorsk ordbok hadde 25 % undervisningsplikt hos oss. Alt i alt 

innebærer det en kraftig reduksjon i undervisningskapasiteteten.  

I tillegg kommer at det på nordisk språk ikke lenger er noen med spesialkompetanse i 

norrønt og eldre språkhistorie. Kompetanse som i særlig grad var representert ved Arne Torp, 

Tryggve Skomedal og Eskil Hanssen. Også her er det et hull som bør fylles, på en eller annen 

måte. 

                                                           
1
 The term 'medieval studies' began to be adopted by academics in the opening decades of the twentieth century 

[…] to emphasize a greater interdisciplinary approach to a historical subject. In American and European 

universities the term provided a coherent identity to centres composed of academics from a variety of disciplines 

including archaeology, art history, architecture, history, literature and linguistics. […] With university expansion 

in the late 1960s and early 1970s encouraging interdisciplinary cooperation, similar centres were established in 

England […]  and in the United States.  [http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_studies 15.10.2013] 
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Pr. i dag er vi tre og en halv fast ansatt som tar hånd om undervisningen i norrønt og 

keltisk. Det er Rekdal i keltisk, Jørgensen, Johansson og Spurkland i norrønt. Det er 

Johansson som utgjør den halve i og med at han har halvparten av sin arbeidsplikt lagt til 

Gamalnorsk ordbok. Det innebærer at han bare har 25 % undervisningsplikt på norrønt. Vi har 

altså 2 ½  stilling til å dekke undervisningen i norrønt.  

Selv om vi har et mangefasettert studietilbud, er mye av undervisningen felles. De 

fleste emnene vi tilbyr på master, kan inngå i alle relevante studieretninger. Det er 

emneporteføljen som er avgjørende for undervisningsbyrden, ikke antall studieretninger. Med 

det studieopplegget vi i dag har lagt oss på, er vi likevel ganske hardt presset, selv om tilbudet 

er sterkt rasjonalisert og nedskåret. Vi har ingen ting å gå på ved sykdom og forskningsfri. 

Keltisk er her særlig utsatt. Flere av oss har store overskudd på timeregnskapet som skyldes 

undervisning, veiledning og eksamensarbeid. Ytterligere nedskjæring på 

undervinningsaktivitetene vil være faglig uforsvarlig. Da har vi ingen muligheter til å leve 

opp til våre læringsmål. 

 

BEHOV FOR STILLINGER 

For perioden 2014-17 har vi to akutte behov og et litt mer langsiktig behov. Vi bør snarest få 

en nyansettelse i keltisk og en i norrøn filologi. Behovet for keltisk skulle være åpenbart 

ettersom det er et ”én-manns-fag” (Rekdal).  Som vist ovenfor er det all grunn til å 

opprettholde et studietilbud i keltisk. Vi kunne tenke oss et premiss for å ansette en keltolog 

var at vedkommende også hadde en viss kompetanse i det norrøne. Ikke nødvendigvis for at 

vedkommende skulle undervise i norrønt, men for at han/hun også skulle kunne relatere det 

keltiske til det norrøne. Dette ville være særlig gunstig for studieretningen på BA, Norrøne og 

keltiske studier. Det ville også styrke det tverrfaglige perspektiv vi har i masterprogrammet 

Middelalderstudier.  

Vi trenger også umiddelbart en nyansettelse i norrøn filologi. I tillegg til å være en 

viktig komponent under paraplyen Middelalderstudier, kan en styrking av norrøn filologi også 

begrunnes på fagets egne premisser. Som universitet er vi forpliktet til å ivareta og styrke 

kunnskapen om den norrøne kulturarven. Det er nå kun universitetene i Oslo og Bergen som 

tar mål av seg til å innfri denne forpliktelsen, ved å opprettholde norrøn filologi som et 

fullgodt studietilbud. I Trondheim er faget bokstavelig talt nedlagt ved at ingen avganger er 

etterfylt med nyansettelser.  For å videreføre de aktiviteter vi har satt i gang på forskning- og 

undervisningssiden, må vi snarest få ansatt en norrøn filolog med litterær bakgrunn og 
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kompetanse på skrift, tekst og kommunikasjon i norsk middelalder. Blant dagens fire fast 

ansatte på norrønt/keltisk når den første pensjonsalderen, 67 år, i 2015, Spurkland. Innen da 

burde vi ha på plass hans etterfølger som skal dekke feltet norrønt språk, hvori opptatt 

runologi. 

Våre behov kan oppsummeres således: 

1) Umiddelbare nyannsettelser i 

a) keltisk  

b) norrøn filologi  

 

2)  Innen 2015: 

Norrønt språk, med kompetanse i runologi. For å fylle opp vakanse etter 

Spurkland. 

 

Blindern 17.10.2013 

 

Jan Erik Rekdal Jon Gunnar Jørgensen Karl G. Johansson Terje Spurkland 

 

 

Islandsk 

Instituttet (ILN-ILN) har inntil nylig hatt sterk kompetanse innen islandsk språk og litteratur. 

Da den islandske sendelektoren sluttet på begynnelsen av 2000-tallet, ble det ikke tilsatt noen 

ny. Professoratet i islandsk er heller ikke blitt utlyst etter at professor Kjartan Ottosson døde i 

2010.  

Moderne islandsk inngår ikke i fagområdet norrøn filologi. Det kan like gjerne ses i 

sammenheng med nordisk litteratur eller nordisk språkvitenskap. Men fordi professoren i 

faget også hadde kompetanse innenfor norrønt, var det naturlig å knytte islandsk til norrønt, 

og det er grunnen til at vi tar med islandsk i innspillet fra vårt miljø. 

Vårt institutt skal ha kompetanse innenfor nordiske studier. Vi har stillinger i svensk og dansk 

ved siden av norsk, men mangler for tiden kompetanse i moderne islandsk. Det er to emner i 

islandsk språk i emneporteføljen vår, og begge trakk mange studenter de siste gangene de ble 

tilbudt. Islandsk er svært nyttig som støtte for morsmålsstudiet og en viktig del av 

studiefagene nordisk språkvitenskap og nordisk litteraturvitenskap. I 2011(?) vedtok 

instituttstyret at undervisningstilbudet i islandsk skulle opprettholdes. Vi mener derfor at 

instituttet bør utlyse en stilling i islandsk.  

 

Jan Erik Rekdal Jon Gunnar Jørgensen Karl G. Johansson Terje Spurkland 


