
ILNs stilhingspian — Innspill fra Navnegransking

I Justert stillingspian for ILN (16.11.2012) ble «den sakalte ‘samlingsvirksomheten ved HF’» holdt

utenfor fordi man var i ferd med å vurdere den framtidige organiseringen. I april i år sendte Tom

Schmidt et notat til ILNs styre (vedlegg) der han primært argumenterte for å utlyse en vitenskapelig

stilling i stedsnavnforskning etter at Margit Harsson gikk av for aldersgrensen. Brevet ble lagt fram for

styret den 22. april (sak 11/22013) sammen med et notat utarbeidet av styreren, og styreren svarte den

30. juni. Konklusjonen var ikke oppløftende — hverken i notatet, i referatet fra styremøtet eller i svaret

fra styreren. Det er derfor gledelig at Navnegransking nå er blitt oppfordret til å argumentere for at

faget skal tildeles en av stillingene som skal utlyses.

Etter at faget har mistet to stillinger i løpet av de siste tre årene, er vi nå to vitenskapelig ansatte,

Kristoffer Kruken med personnavn som spesialitet, og Schmidt med stedsnavnforskning. Sistnevnte er

na alene om ansvaret for utbygging og forvaltning av stedsnavnsamlingene, som etter stortingsvedtak

er overlatt UiO (se ILNs strategiske plan, s. 1).

De ansatte ved Navnegransking har begrenset undervisningsplikt, men gir innføringskurs (NAVN-

1100) hver høst og kurs for viderekomne hver vår (vekselvis NAVN2I6I/4l61 Navn i kulturhistorisk

perspektiv og NAVN2I62/4162 Personnavn). Antall studenter har variert fra 6 til 17, og noen har gått

videre og skrevet masteravhandling (3 kandidater siden høsten 2011).

Det meste av de ansattes tid brukes på forskning og formidling, og med hensyn til publikasjons

poeng kommer faget bra ut, ikke minst sett i forhold til antall ansatte. Vårt største prosjekt er

utgivelsen av Bustadnavn i øsçfold (en revisjon og utvidelse av Oluf Ryghs Norske Gaardnavne).

Hittil er 11 bind utgitt, ett er trykkeklart, ett er til vurdering i forlaget (Novus) og manus til enda ett

blir fullført i løpet av de nærmeste månedene. I 2009 publiserte Schmidt en monografi (556 s.), og i

2010 utgav Harsson Leksikon over norske rud-namnfrå mellomalderen (925 s.). Kruken fullførte i

2013 en ny, revidert og sterkt utvidet utgave av Norsk personnamnieksikon (668 s.). Alle bøkene er

tellende i kategori 1. De ansatte publiserer ellers jevnlig i tellende norske og nordiske tidsskrift.

Ansatte (og pensjonister) ved Navnegransking driver forsatt en utstrakt formidlingsvirksomhet,

særlig gjennom foredrag i f.eks. lokale historielag og ved å utgi meldingsbladet Nytt om namn, men

også i presse og kringkasting og ved å besvare henvendelser fra publikum. Vi har et nært samarbeid

med Statens kartverk og spesielt den statlige Stedsnavntjenesten (administrert av Språkrådet), som er

avhengig av våre samlinger og som leier lokaler hos oss.

På landsbasis er faget kraftig redusert de siste årene, gjennom naturlig avgang, og ikke ved noen andre

universiteter eller høgskoler er det nå stillinger som er øremerket faget. Det skal likevel nevnes at det

fortsatt undervises i personnavn ved UiB, og ved 1.JiS og UiA er det (rett nok tilårskomne) ansatte med

kompetanse i hhv. steds- og personnavn. Her i Oslo vil Schmidt og Kruken gå av i hhv. 2015—18 og

20l7—20, men UiO er tross alt det eneste sted i landet der faget fremdeles ivaretas i sin fulle bredde.

For at faget skal opprettholdes er det imidlertid nødvendig med nyanse(telser så snart som mulig.



I det følgende tas det utgangspunkt i to sentrale rapporter og planer som tilsier at virksomheten ved

Navnegransking bør opprettholdes.

Rapporten Kvalitet og relevans (2010)

På s. ~. i denne rapporten hevdes det at ((nasjonalt ansvar for kompetanse er avgjørende for å kunne

opprettholde små fag med liten etterspørsel». Navnegransking er et slikt fag. Slik vist ovenfor, er det

nå bare i Oslo det utgjør et visst miljø.

Fra den samme rapporten (s. 7) kan det nevnes at det skal legges vekt på «behov for kunnskap og

kompetanse i samfunnet», og fra s. 8: «Forskrnngsbasert forvaltning og fortolkning av det norske er en

viktig del av universitetets samfunnsoppdrag, det være seg i sprak, kultur, historie og samfunns

forhold». Samfunnet har behov for kunnskap om navn bl.a. i forbindelse med forvaltningen av lov om

stadnamn, dels også av personnavnloven. Navngivning av veier og fastsetting av skrivemåten av

stedsnavn krever rådgivning på bakgrunn av faglig kompetanse oppnådd gjennom forskningsbasert

undervisning i stedsnavn.

Navn utgjør en stor del av vårt eldste språklige materiale — dokumentert gjennom runeinnskriftene,

men også ved at stedsnavn som stammer fra begynnelsen av vår tidsregning og tidligere, fortsatt er

levende. En «fortolkning av det norske» i dette historiske språkmaterialet krever kompetanse bygd på

spesialiserte navnestudier.

Navn er en viktig del av språket, både i daglig tale og skrift og i forståelsen av norsk kultur og

historie. Personnavn refiekterer kulturhistorien, mentalitetshistorien og rådende ideologier. Deler av

forskningen i norrøn religionshistorie bygger på navn, og stedsnavnkunnskap er en viktig del av så vel

lokalhistoriske som agrarhistoriske studier. Her er det fortsatt mange ulØste oppgaver, og spesielt fra

Lokalhistorisk institutt har det vært ivret for økt samarbeid med vårt fag.

Det kan også tas med at rapporten (s. 8) understreker verdien av «databaser over de store samlinger

knyttet til museene og arkivene, [som] vil bidra til å fremme norsk og internasjonal forskning». Det

kan her også vises til NOU 2013:4 (Kulturutredningen) pkt. 11.6.3, som legger vekt pa bevaring av

«tradisjonsarkiv» i samsvar med UNESCO-konvensjonen, som Norge har ratifisert. Navnesamlingene

faller inn under begrepet den immaterielle kulturarven.

Fra ILNs strategiske plan:

Innledningsvis nevnes det at instituttet kjennetegnes av spesialkompetanse og faglig bredde innenfor

en rekke ulike fag og emner; her nevnes også navnegransking. Det trekkes ellers fram at ILN «har

samlings- og dokumentasjonsvirksomhet der de leksikografiske og onomastiske samlingene er

deponert ved instituttet etter stortingsvedtak» (s. 1). Universitetet kan ikke overse eller sette til side et

slikt vedtak.

På s. 2 i planen understrekes nordiskfagets tradisjonelle forpliktelser overfor <(norsk nasjons

bygging og kulturarv>~. Det er rett nok noe uklart hvorvidt forfatterne av planen ser dette som en



ønsket situasjon i framtida, men i alle fall blir det sagt at «forskningsbasert forvaltning og fortolkning

av den historiske og samtidige dimensjonen ved det norske er en viktig del av universitetets

samfunnsoppdrag», og det tilføyes: «Dessuten utgjør språklige og litterære databaser ved ILN viktige

forskningsverktøy som vil bidra til å fremme nasjonal og internasjonal forskning». Det presiseres for

øvrig (s. 4) at disse databasene skal «brukes aktivt i forskning og undervisning, og [at] lEN vil arbeide

for å vedlikeholde og utvide dem». På s. 7 (under Formidling) heter det at «ILNs samlings- og

dokumentasjonsvirksomhet utgjør en viktig del av ILNs samfunnsoppdrag». Fra s. 8 kan det tas med

en erklæring om at «ILN skal [---1 fortsatt fungere som et nasjonalt knutepunkt for dokumentasjon av

norsk og nordisk språk og litteratur, gjennom forvaltning, tilgjengeliggjØring og bruk av instituttets

omfattende elektroniske samlinger ---».

Navnesamlingene er en integrert og viktig del av dette, og det sier seg selv at disse ikke kan drives

uten kvalifisert personale og heller ikke av én person alene.

Fra såvel fakultetet som ILNs ledelse hevdes det gjerne at språksamlingene mangler finansiering,

men i planen heter det at «ILN vil arbeide for å sikre stabil og tilstrekkelig finansiering for den delen

av instituttets virksomhet som ikke gir resultatuttelling i nåværende finansieringsmodell» (s. 10).

Verdien av nordisk — evt. internasjonalt — forskernettverk blir framhevet på s. 3. Norske

navneforskere har vært sentrale i det nordiske forskningssamarbeidet gjennom Nordisk samarbeids

komité for navnegransking (NORNA). Miljøet i Oslo har hatt formannskapet (Helleland, med Schmidt

som sekretær) i én periode, vært representert i styret i flere perioder (Schmidt) og seinest med

sekretæren (Schmidt) fra 2007 til 2012. 11994 arrangerte vi en nordisk navneforskerkongress, og i

2016 er det igjen Norges tur. Vi har avholdt flere nordiske og internasjonale symposier — alene eller

sammen med andre, seinest i 2010. Schmidt er en av to norske medredaktØrer av Namn och bygd.

Tidskrjftför nordisk ortnamnforskning (tellende i kategori 2). Helleland var i flere perioder med i

styret i den internasjonale navneforskerorganisasjonen (ICOS), og han har representert Norge i FNs

navneekspertgruppe i en årrekke.

Med en halvering av antall stillinger i løpet av de siste tre årene har det vært vanskelig å opprett

holde det nordiske og internasjonale samarbeidet på samme nivå som tidligere.

ILN-planen går inn for at instituttet skal «sikre at fagmiljøer og fagdimensjonering ikke bestemmes

av tilfeldige avganger» (s. 9), og på s. 10 heter det at «der avganger av vitenskapelig ansatte svekker

viktige fagdisipliner og gjør det vanskelig for fagmiljøene å utføre kjerneaktivitetene, skal instituttet

iverksette tiltak». Dette bør få konsekvenser for antall stillinger ved Navnegransking. Vår kjerne-

aktivitet er forskning i navn og den stortingspålagte forvaltningen av navnesamlingene. Denne

aktiviteten med tilhØrende undervisning og formidling, vil med den reduserte bemanningen vi nå har

opplevet, bli sterkt svekket, og uten en ny stilling i navneforskning ved lEN vil faget — i første omgang

stedsnavnforskningen — de facto bli nedlagt i løpet av få år.



Planer for fornyet satsing på Navnegransking

I instituttledelsens oppfordring til å argumentere for nye stillinger legges det bl.a. vekt på at viktige

tradisjonelle forskningsfelt ivaretas. For Navnegranskings vedkommende innebærer dette først og

fremst at prosjektet Bustadnavn i Østfold ma fullføres. Den som tilsettes, ma få dette som en av sine

hovedoppgaver, og vedkommende må ha kommet godt i gang før Schmidt gar av (i 2015?). På sikt bør

en revisjon av Norske Gaardnavne foretas for flere fylker, i første omgang i de fylkene der

grunnlagsmaterialet allerede er lagt til rette.

Et annet stort prosjekt er oppbyggingen av en nasjonal og forskningsbasert navnedatabase basert på

ulike eksisterende navnesamlinger, som ikke alle ennå er digitalisert. En slik database vil være et

viktig verktøy, ikke bare for mange ulike fagmiljøer som f. eks. språkhistorie, kulturhistorie,

agrarhistorie, arkeologi, men også for lokalhistorikere, byråkrater, skoler og for allmennheten generelt.

Databasen har vært planlagt i mange år, men har så langt strandet på manglende fl-hjelp.

I samarbeid med EDD og Leksikografi er det utarbeidet planer for et konkret prosjekt som bygger

på en slik base. Utgangspunktet er at basen bør struktureres etter prinsippene for Norsk Ordboks

metaordbok og skal «sys sammen» med de norske ordsamlingene. Dette vil bl.a. kunne legge til rette

for en høyst nødvendig, elektronisk tilgjengelig nyutgave av Norsk stadnamnieksikon. Se nærmere Åse

Wetås i Nytt om namn nr. 56— 2013 s. 25—27. Etter hvert vil kopling til andre baser, som f.eks.

arkeologidatabasen, Digitalarkivet o.fl., kunne bli aktuell.

En ny stilling i navnegransking vil primært knyttes til de to prosjektene Bustadnavn i Østfold og

Nasjonal navnedatahase, men den som tilsettes vil også ta del i og etter hvert overta —

undervisningen i navneforskiiing og formidling til allmenheten. I denne sammenhengen bør det

tillegges vekt at undervisningsfaget navnegransking er fjernet eller sterkt redusert ellers i landet.

Oppsummering

- Stillingssituasjonen for navneforskning er prekær. Ellers i landet er undervisningen i faget fjernet

eller sterkt redusert, og ved UiO vil de gjenværende to ansatte gå av i løpet av 2015 18 (stedsnavn) og

2017—20 (personnavn).

- På flere steder i rapporten Kvalitet og relevans og i ILNs strategiske plan understrekes det nasjonale

ansvaret for å opprettholde små fag og verdien av språklige databaser.

- Navnegransking ved ILN har landets største samlinger av steds- og personnavn, og forvaltningen av

disse samlingene er lagt til UiO etter stortingsvedtak.

- Den nye stillingen ved Navnegransking vil knyttes til forvaltning av stedsnavnsamlingene, til

videreføring av forskning og undervisning i faget og til formidling av kunnskap om denne delen av

norsk språk.

Oslo den 16. oktober 2013

~Kristoff Kruken Tom Schmidt



Vedlegg:

Oslo, den 3. april 2013

Styret,
Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Personellsituasjonen ved Navnegransking.
FØrsteamanuensis Margit Harsson fyller 70 år i juni og ma ga av for aldersgrensen. Kristoffer Kruken og jeg vil
da være de eneste ansatte i faget.

Da det tidligere Norsk stadnamnarkiv ble lagt inn under HF i 1978, hadde vi seks faste stillinger, fem
vitenskapelige og én administrativ stilling knyttet til forvaltning av stedsnavnsamlingene, foruten en vit.-ass.
stilling. Kåre Hoels stilling ble inndratt tidlig på 1990-tallet, og da Botolv Helleland gikk av i 2010, ble heller
ikke den stillingen erstattet.

Den administrative stillingen ble inndratt da Gunhild Birkeland ble pensjonert for 12 år siden, og arbeidet
med samlingene ble da delt mellom Botolv Helleland, Margit Harsson og meg selv.

Kristoffer Krukens forskning er konsentrert om personnavn, særlig det viktige arbeidet med revisjonen av
Norsk personnamnieksikon. Ut over undervisning på det generelle innføringskurset (NAVN I 100) annenhver
høst, har han ikke arbeidet med stedsnavn eller med stedsnavnsamlingene.

Om Margit ikke blir erstattet, vil alt arbeid med stedsnavn falle pa meg. Det vil si forvaltning av de manuelle
og elektroniske samlingene (som også innebærer en ganske omfattende kontakt med publikum samt formidling),
undervisning og forskning. Forvaltningen av samlingene er en permanent oppgave, og den kan ikke baseres pa
bare én ansatt.

Vårt hovedprosjekt de siste årene har vært utgivelsen av serien Bustadnavn i Østfold (BO). Prosjektet må
anses å være rimelig vellykket, med gode anmeldelser i fagtidsskrift og med gjennomgående stor interesse blant
publikum lokalt. Hittil er Il bind utgitt, ett er under utgivelse og to er under arbeid (Margit blir ferdig med ett i
løpet av våren; jeg vil sannsynligvis bli ferdig med det neste i løpet av aret). Seks bind gjenstår. Margit og jeg
har hittil utgitt annethvert bind, og det er helt urealistisk at jeg ved siden av det øvrige arbeidet skal kunne
fullføre prosjektet i løpet av de maksimalt fem arene som gjenstår før jeg må gå av (seinest sommeren 2018).

For at BO-prosjektet skal kunne fullføres, og for at stedsnavnesamlingene skal sikres en forsvarlig
forvaltning, er det en forutsetning at Margits stilling blir erstattet så snart som mulig.

Jeg ser for meg én av følgende løsninger:

- Det blir snarest utlyst en stilling i navnegransking med hovedvekt pa stedsnavn.
- Det blir utlyst et øremerket stipend knyttet til utgivelsen av et bind i serien 80. (I Sverige har utgivelse av

tilsvarende verk blitt godkjent som dr.art.-avhandlinger.)
- Det blir utlyst en vit.-ass.-stilling knyttet til drift av samlingene og tilrettelegging av materiale til 80-

prosjektet.

Jeg vil be om at instituttstyret drøfter situasjonen for stedsnavnsamlingene.

Da en forsvarlig forvaltning av navnesamlingene har stor offentlig interesse, tillater jeg meg a sende kopi av
dette brevet til Språkrådet ved direktør Arnfinn Muruvik Vonen.

Med vennlig hilsen

Tom Schmidt
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