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– Det er utrolig at 
Universitetet i Oslo 
lot teatervitenskap 
dø. Det mener pro-
fessor Jon Nygaard, 
som hevder å ha en 
løsning som kan 
redde faget.

TEATER
Av Morten S. Smedsrud

Teatervitenskap ved Univer-
sitetet i Oslo er i ferd med å 
forsvinne etter at det ble ved-
tatt nedlagt i fjor sommer. 
Men professor Jon Nygaard 
ved Senter for Ibsen-studier 
har nå et forslag som kan vek-
ke faget til live. 

– Teatervitenskap bør slås 
sammen med Senter for Ib-
sen-studier ved universite-
tet, sier Nygaard.

Teatervitenskap ble lagt 
ned angivelig på grunn av 
manglende ressurser. Men 
ressursene finnes, mener Ny-
gaard. Universitetet kan en-
kelt hente krefter fra Senter 
for Ibsen-studier.

– Da ville bemanningen ved 
teatervitenskap ha nådd kri-
tisk masse. Det vil si minst 
fire stillinger: Teaterviten-
skap hadde tre stillinger, og 
ved Senter for Ibsen-studier 
har vi min stilling og to pro-
fessor II-stillinger i teatervi-
tenskap, sier Nygaard. 

En slik løsning vil innebæ-
re at universitetet fortsatt kan 
tilby utdanning i teaterviten-
skap, mener Nygaard.

– Helt utrolig
I gårsdagens avis gikk teater-
viter Sigrid Skutvik hardt ut 
mot nedleggelsen av teatervi-
tenskap ved Universitetet i 
Oslo. Skutvik fortalte om en 
prosess preget av det hun me-
ner er dobbeltroller og skjulte 
agendaer. 

Disse påstandene ble imø-
tegått av dekan Arne Bugge 
Amundsen ved Det humanis-
tiske fakultetet.

Professor Nygaard kan ikke 
begripe at et så tradisjonsrikt 
studium kunne legges ned 
med et pennestrøk.

– Det er helt utrolig at man 
ikke har tatt hensyn til at det 
fantes to teatervitenskapelige 
miljøer ved universitetet: ett 
ved Institutt for kulturstudier 
og orientalske språk (Ikos) og 
ett ved Senter for Ibsen-studi-
er, sier Nygaard.

Bakgrunnen for nedleggel-
sen av faget er Stoltenberg-
regjeringens forsøk på å styr-
ke landets utdannings- og 
forskningsmiljøer i 2009. I 
det såkalte SAK-prosjektet 
(samarbeid, arbeidsdeling, 
konsentrasjon) i høyere ut-
danning ble institutter bedt 
om å melde inn «utsatte» fag. 

Ikos meldte inn teatervi-
tenskap. Fem år senere ble fa-
get lagt ned.

Tror på nytt liv for faget
Professor Nygaard synes sam-
menslåing med ibsenstudiene 
er lang mer logisk enn nedleg-
gelse. 

– Et av argumentene for å 
legge ned teatervitenskap var 
at det ikke lenger fantes så-
kalte førstestillinger, altså før-
steamanuensis eller førstelek-
torer i faget. Det stemmer rett 
og slett ikke. Førstestilling i 
faget finnes fortsatt – ved Sen-

ter for Ibsen-studier. 
Professoren mener at studi-

et kan og bør gjenopprettes. 
– Det er ikke vanskelig å få 

teatervitenskap til å bli et vik-
tig fag som styrker universite-
tet dersom man ønsker det, 
sier Nygaard.

Han kjøper ikke argumen-
tet om at teatervitenskap var 
utsatt.

– Teatervitenskap var tidli-
gere et av de største fagene 
ved Det humanistiske fakul-
tetet. Nedleggelsen er uteluk-
kende et resultat av krise-
maksimering. 

morten.smedsrud@klassekampen.no

Professor mener teatervitenskap bør slås sammen med Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo:

Vil gjenopplive teaterfag

DRAMATISK: – Hvordan kan Universitetet i Oslo kalle seg europeisk ledende hvis det ikke tilbyr undervisning og forskning i en så sentral del av den europeiske kulturarven som teater har vært og er, spør professor Jon Nygaard. 
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Teatervitenskap i 
Oslo:
n Fag vedtatt nedlagt ved 
Universitetet i Oslo i fjor 
sommer. 
n I gårsdagens avis kritiserte 
teaterviter Sigrid Skutvik 
prosessen som endte med 
nedleggelse. 
n Ifølge Skutvik var saksgan-
gen preget av dobbeltroller og 
skjulte agendaer.
n Dekan Arne Bugge Amund-
sen nektet for dette og fikk 
støtte av jussprofessor Jan 
Fridthjof Bernt.

Suksessregissøren Tore Vagn 
Lid tror teateret vil lide av at 
Universitetet i Oslo ikke len-
ger tilbyr teatervitenskap.

– Norsk teater trenger sårt 
steder der det går an å tenke 
kritisk og konstruktivt om 
teater. Teatrene har tradisjo-
nelt manglet en slik diskurs. 
Teatervitenskap ved univer-
sitetet spilte den rollen, sier 
Lid. 

Regissøren er ansatt i en 

professor II-stilling ved Tea-
terhøgskolen i Oslo. Han me-
ner at alle deler av teatermil-
jøet har nytt godt av teatervi-
tenskapen. 

– Den har åpnet kritiker-
nes blikk for hva teater er. 

Tore Vagn Lid mener norsk 
teater mister teatervitenska-
pen ved universitetet på 
verst tenkelige tidspunkt. 

– Det er et felt i veldig be-
vegelse. Vi er i en sone av 

Regissør: Trist og pinlig for universitetet
«Det er ikke vanskelig å få 
teatervitenskap til å bli et 
viktig fag som styrker univer-
sitetet dersom man ønsker 
det»

JON NYGAARD, PROFESSOR
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«Nedleggelsen er 
utelukkende et 
resultat av 
krisemaksimering»

JON NYGAARD, PROFESSOR


