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Collegium Medievale 

Forening for middelalderforskere 

 
Årsmøte 2015 i foreningen Collegium Medievale 

Styret innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 03. mars 2015 kl 18:00 i møterom 536, 5. 

etasje i Henrik Wergelands hus, Blindern. 

 

Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer for møtet 

3. Styrets årsberetning for 2014 

4. Program for våren 2015  

5. Tidsskriftets årsberetning for 2014 

6. Årsregnskap for foreningen og tidsskriftet for 2014 

8. Valg til styret 2015 og 2016 

 

Foredrag etter årsmøtet 

Gildeskål gamle kirke – Marmorkirka ved nordvegen 
 

 
 

1100-tallskirken på Gildeskål var landets femte nordligste steinkirke. Høsten 2013 ble det arrangert et 

tverrfaglig grubleseminar om kirkestedet og kirken med vekt på middelalderhistorien. Vi forteller litt om 

arbeidsformen og presenterer noen av resultatene. 
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Vidar Trædal (Byantikvaren): Kirkestedets opphav. Om landskap, makt 

og jordegods ved et fjordbasseng.  

Kan landskapet, arkeologien og middelalderens eiendomsforhold 

avsløre hvem som fikk oppført Gildeskål kirke? Og var det en 

sammenheng mellom Gildeskål sokn og gildet? 

 

 

  

 

 

Jón Vidar Sigurdsson (Universitetet i Oslo): Gilder og Gildeskål kirke. 

Hvorfor har de norske bondegildene blitt så stemoderlig behandlet i 

forskning? Og hvilke utfordringer står vi ovenfor når vi skal gi oss i 

kast med å diskutere gilder i Norge? 

 

   

 

 

 

 

 

Morten Stige (Byantikvaren): Kirkens byggemateriale og form i 

skjæringspunktet mellom tradisjon og lokale forhold.  

Kirkens mest fremtredende særtrekk er det fine kvadermurverket i 

marmor. Hva forteller det og andre trekk i utformingen av kirken om 

byggherren og hans forbindelser?  
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Styrets årsberetning for 2014 Collegium medievale  

Styret har dette året bestått av: 

 Stefka Georgieva Eriksen (leder) 

 Arnhild Aasen (medlemslister; kasserer) 

 Frode Iversen (sekretær) 

 Beate Albrigtsen Pedersen (nettside; vara-sekretær) 

 John McNicol (innkjøp) 

 Vibeke Vandrup Martens (innkjøp) 

 Jan Bill (nettside; innkjøp) 

 Espen Karlsen (representant tidsskriftredaksjonen) 

 

Stefka G. Eriksen, Frode Iversen, Vibeke Martens og Jan Bill står på valg. 

 

Styrets virksomhet 2014 

Styret hadde 4 møter, og kontakt per epost. Det ble planlagt 4 medlemsmøter.  

 

Nettsiden til Collegium Medievale har blitt gjenopprettet av Jan Bill på KHMs sine nettsider, og 

oppdatert videre av Beate Pedersen, se: 

http://www.khm.uio.no/tema/tiden/middelalder/collegium-medievale/. På KHM-nettsiden finnes 

det en direkte link til tidsskriftet, med informasjon til forfattere og lenke til tidsskriftets arkiv, hvor alle 

nummer fra 2005–2013 er lagt ut.  

 

Ang. digitalisering har vi nå inngått en avtale med Nasjonalbiblioteket om de vil digitalisere 

gamle nummer av tidsskriftet. På denne måten vil alle publikasjoner være tilgjengelige 

elektronisk.  

 

Foreningen er fortsatt registret i Brønnøysundregisteret og fått organisasjonsnummer. 

 

Medlemsmøter 2014 

Oppmøtet på medlemsmøtene har vært tilfredsstillende, ca. 20–25 personer per gang.  

 

- På årsmøtet 25. februar presenterte Gunnar Pettersen fra Riksarkivet sin nylig utkomne 

bok Priser og Verdiforhold i Norge, ca. 1280–1500. 

 

- 13. mai snakket Prof. Henrik Williams fra Uppsala universitet om prosjektet ‘Reading 

and Interpreting Runic Inscriptions: the Theory and Method of Runology’ (Senter for 

grunnforskning 2013–14) 

 

http://www.khm.uio.no/tema/tiden/middelalder/collegium-medievale/
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998238862
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- 2. september fortalte Førsteamanuensis i konservering Noëlle Streeton, ved IAKH, om 

det nye NFR-finansierte prosjektet ‘Transcending the Material: Writing Histories from 

Late-medieval Things’. 

 

- 25. november ble det organisert et arrangement med tema ‘Saving Oseberg – a Cross-

disciplinary Research Project to Preserve the Oseberg Find’, med følgende korte 

foredrag av: 

Associate Professor Hartmut Kutzke: The project Saving Oseberg 

Post. Doc. Caitlin McQueen: Metal ions in the Wood 

Post. Doc. Mikkel Christensen: Bio-inspired materials for   wood conservation. 

 

Det ble ikke arranger tur i 2014, men vi har turplaner for 2015 (se under). 

 

Antall medlemmer 

Foreningen hadde 149 i 2013 og 166 i 2014. Styret fortsetter å jobbe for å øke antall 

medlemmer i 2015.  

 

Program 2015 

Programmet for 2015 er ikke helt fastlagt ennå, men vi har planer om å holde 4 

medlemsmøter som vanlig. Vi har allerede en avtale med Elise Kleivane og Karl G. Johansson 

om at de skal presentere prosjektet Retracing the Reformation, som er et samarbeidsprosjekt 

mellom universitetene i Oslo, Stockholm, og Island. Vi kommer tilbake med dato og sted. 

 

Styret arbeider med planleggingen av en tur og enn så lenge er det to alternativer: 

1. Båttur med det skipet MATHILDE til Vestlandet (fra Bergen) (med alt inklusive) i fem 

dager. Det er plass til 22 personer, utover besetning. Overnatting er i hengekøyer om 

bord. Der er også noen få faste benker. Mulige tidspunkter er månedsskiftet 

august/september i 2015, eller april eller mai 2016.  

 

2. Tur med tema ‘Telemarks Historie’ i forbindelse med utgivelsen av en tre-binds 

publikasjon med samme tittel. Mulige tidspunkter: langhelger i oktober 2016. 

 

Styret undersøker hvilke tidspunkter passer best og kommer tilbake med mer detaljert 

informasjon og invitasjon så snart som mulig.  
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Årsrapport for tidsskriftet Collegium Medievale 2014  

Vol. 27 av Collegium medievale er under produksjon. Det inneholder fem artikler, hvorav tre 

på engelsk, én på tysk og én på norsk. Emnene er alle nordiske, fra en diskusjon av et slavisk 

angrep på Konghelle, et bidrag om kirkelig organisasjon på Nord-Island, én artikkel om det 

islandske manuskript Skardsbok og om, om Maria-skulpturer i svensk senmiddelalder, samt en 

studie av to norske byer (Oslo og Tønsberg ) inntil år  1300. I tillegg inneholder bindet tre 

anmeldelser, samt en kommentar en anmeldelse. 

Redaksjonen har gjort en oppdatering av Notes for contributors som vil gjelde kommende 

nummer (nr. 28). Det er retningslinjer for anmeldelser og habilitet blant anmeldere. 

Redaksjonen vil gjerne inkludere en ansvarlig for kirkehistorie, teologi, liturgi og 

tilgrensende emner. Eivor Oftestad har sagt seg villig til å påta seg det. Jonas Wellendorf 

slutter i redaksjonen og må erstattes av en annen norrøn filolog.  

 

E. K. 12.02.2015 
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Årsregnskap 2014. Forening og tidsskrift  

 

  
Balanse 31.12.2013 

  

      Aktiva 
  

Passiva 
  

      Utestående(1) 142679 
 

Gjeld (2) 
 

115000 

Bank 31.12 78 435 
 

Inngående Egenkapital 67 226 
 Kontantkasse pr 31.12 862 

 
Årets resultat 39 750 

 

   
Egenkapital 

 
106 976 

Balanse 221 976 
 

Balanse   221 976 

      

      (1) Utestående:  
  

(2) Gjeld 
  Kontingent 2013 NOVUS: 48000 

 
Forpliktelse til å trykke publikasjon  

 Publikasjonssalg 2013 NOVUS: 39179 
 

basert på budsjett fra NOVUS 
 Trykkestøtte: 50000 

     Bayernreise: 5500 
     

      

      

  
Balanse 31.12.2014 

  

      Aktiva 
  

Passiva 
  

      Utestående (1) 136934 
 

Gjeld (2) 
 

50000 

Bank 31.12 94274,5 
 

Inngående egenkapital 106976 
 Kontantkasse pr. 31.12 962,5 

 
Årets resultat 125095,44 

 

   
Egenkapital 

 
182171 

Balanse 232171 
 

Balanse   232171 

      

      (1) Utestående: 
  

(2) Gjeld: 
  Kontingent 2014 NOVUS: 47400 

 
Trykkestøtte for 2014-utgivelsen allerede mottatt 

Publikasjonssalg 2014 NOVUS: 39534,09 
   Trykkestøtte: 50000 
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Valg til styret 2015 og 2016 

Valgkomiteen i år har bestått av de tidligere styremedlemmer Nanna Løkka, Karl G. Johansson 

og Jan Brendalsmo.  

 

Fire styremedlemmer står på valg: Stefka G. Eriksen, Frode Iversen, Vibeke Martens og Jan 

Bill. Stefka, Frode og Jan har uttrykt ønske om å fortsette, mens Vibeke velger å gå ut av 

styret.  

 

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater valgt for 2 år: 

 

Stefka G. Eriksen 

Frode Iversen 

Jan Bill 

Ragnhild M. Bø 

 

 

 


