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Collegium Medievale 
Forening for middelalderforskere 

 
Årsmøte 2016 i foreningen Collegium Medievale 

Styret innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 08. mars 2015 kl 18:00, i lokalene til Norsk 

institutt for kulturminneforskning, Storgata 2, Oslo. 

 

Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer for møtet 

3. Styrets årsberetning for 2015 

4. Program for våren 2016  

5. Tidsskriftets årsberetning for 2015 

6. Årsregnskap for foreningen og tidsskriftet for 2015  

7. Revisjonsberetning 2015 

9. Valg til styret 2016 og 2017 

 

Foredrag etter årsmøtet 

Arkeolog Egil Bauer, Norsk institutt for kulturminneforskning, forteller om de arkeologiske 

utgravningene i Middelalderbyen i Oslo 
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Follobaneprosjektet i Oslo pågår for fullt, både med arkeologiske utgravninger i 

Middelalderbyen og med analyser av funn og prøver fra avsluttede feltarbeid. De foreløpige 

resultatene utfyller bildet av middelalderbyen som vi har fra tidligere undersøkelser. I dette 

foredraget gjennomgås noen høydepunkter fra NIKUs arbeid, fra Bispegården i nord til 

Kongsgården i sør. Innenfor denne strekningen på drøye 300 meter er det avdekket mange 

faser med bebyggelse og håndverksaktiviteter, gateløp og annen infrastruktur, kirkegård med 

107 skjeletter, samt rester av en vollgrav. Vi har også ny informasjon om Oslos topografi og 

hvordan landskapet ble påvirket av og tilpasset en voksende middelalderby. Samarbeid med 

eksperter innenfor ulike naturvitenskapelige disipliner har gitt nye muligheter for å trekke ut 

kunnskap av materialet som graves ut. Analyserapportene er ventet i løpet av vinter og tidlig 

vår, så ferske resultater kan forhåpentligvis presenteres på Collegium Medievales årsmøte. Et 

knippe av de flotteste gjenstandsfunnene fra utgravningene blir selvsagt også presentert. 
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Styrets årsberetning for 2014 Collegium medievale  

Styret har dette året bestått av: 

• Stefka Georgieva Eriksen (leder), ILN (UiO)/ NIKU 

• Arnhild Aasen (kasserer), Riksarkivet 

• Beate Albrigtsen Pedersen (medlemslister; nettside), IAKH (UiO) 

• Frode Iversen, KHM 

• John McNicol , IAKH 

• Ragnhild Martine Bø, IAKH 

• Jan Bill, KHM  

• Espen Karlsen, Nasjonalbiblioteket/ Bjørn Bandlien, HBV (representant 

tidsskriftredaksjonen) 

 

Arnhild Aasen, Beate Pedersen og John McNicol står på valg.  

 

Styrets virksomhet 2015 

Styret hadde 4 møter, og kontakt per epost. Det ble planlagt 5 medlemsmøter.  

 

Nettsiden til Collegium Medievale ble gjenopprettet av Jan Bill på KHMs sine nettsider i 2014, 

og de har i 2015 blitt 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.  

 

Vi har også inngått en avtale med Nasjonalbiblioteket om digitalisering av gamle nummer av 

tidsskriftet. På denne måten er alle publikasjoner tilgjengelige elektronisk. Man kan søke på 

Collegium Medievale gjennom Oria og finner alle nummer siden 1998 her. 

 

Foreningen er fortsatt registret i Brønnøysundregisteret, med organisasjonsnummer 

998238862. 

 

Medlemsmøter 2015 

Oppmøtet på medlemsmøtene har vært litt varierende, men stort sett tilfredsstillende, ca. 15-

20 personer per gang.  

 

- På årsmøtet 3. mars fikk vi et foredrag om Gildeskål gamle kirke fra tre forskjellige 

perspektiver. Foredragsholdere var Vidar Trædal fra Byantikvaren, Jón Viðar 

Sigurðsson fra Universitetet i Oslo og Morten Stige fra Byantikvaren. 

http://www.khm.uio.no/tema/tiden/middelalder/collegium-medievale/
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=dedupmrg141975777&indx=2&recIds=dedupmrg141975777&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&query=any%2Ccontains%2CCollegium+Medievale&dscnt=0&search_scope=default_scope&scp.scps=scope%3A%28SC_OPEN_ACCESS%29%2Cscope%3A%28DUO%29%2Cscope%3A%28%22UBO%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=UBO&vl(108994631UI0)=any&queryTemp=Collegium+Medievale&institution=UBO&tab=default_tab&lang=nor&vl(freeText0)=Collegium%20Medievale&dstmp=1455738955912
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Foredragene var basert på publikasjonen «Gildeskål gamle kirke. Marmorkirka ved 

nordvegen», redigert av Morten Stige og Øystein Ekroll. 

 

- 12. mai holdt Elise Kleivane foredraget ‘In ascensione Domini nostri Jesu Christi’, 

som ga innblikk i hennes postdoc prosjekt, som er en del av forskningsprosjektet 

Retracing the Reformation ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier, Universitetet 

i Oslo. 

 
- 2. juni hadde vi besøk av Mia Korpiola, Helle Vogt og Auður Magnúsdóttir som i 

2014-2015 arbeidet ved Senter for grunnforskning i Oslo med prosjektet ‘Foundations 

and Space of Action of Nordic Inheritance Law: Strategies, relations and Historical 

Development, c. 1100–2020’.  

 
- 7. september holdt Unn Falkeid, Stockholms Universitet, et foredrag om Catherine of 

Siena and the Mystical Body of the Church. Hun er nå nyansatt som 

førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. 

 
- Siste foredraget i 2015 ble holdt 17. november av Marianne Vedeler fra 

Kulturhistorisk museum, som fortalte om ‘Karismatiske gjenstander fra jernalder 

og middelalder’. 

 

Det ble ikke arranger tur i 2015, men vi har turplaner for 2016 (se under). 

 

Antall medlemmer 

Foreningen hadde 149 i 2013, 166 i 2014 og 170 medlemmer i 2015. Styret fortsetter å jobbe 

for å øke antall medlemmer i 2016.  

 

Program 2016 

Programmet for 2016 er ikke helt fastlagt ennå, men vi har planer om å holde 4 

medlemsmøter som vanlig.  

 

Ang. tur: på grunn av økonomiske hensyn har vi ikke anledning til å sponse en eventuell tur 

veldig mye. Derfor planlegger vi en mindre kostbar, men like lærerik (og ikke minst like 

hyggelig) busstur til Vestfold, med en overnatting, helgen i uke 23, dvs. 10.-11 eller 11.–12. 

juni. Vi kommer med mer informasjon om priser, program og påmelding veldig snart, men 

book helgen allerede nå!  

 



 
 

5 
 

Årsrapport for tidsskriftet Collegium Medievale 2015 

2015-årgangen av Collegium Medievale (vol. 28) ble sendt til forlaget 26. november 2015. 

Grunnet kø hos trykkeriet er årgangen blitt noe forsinket. 

Redaksjonen har bestått av Bjørn Bandlien (historie), Stefka Georgieva Eriksen (norrøn 

filologi), Kjartan Prøven Hauglid (kunsthistorie), Espen Karlsen (middelalderlatin), Vibeke 

Martens (arkeologi) og Eivor Oftestad (teologi og kirkehistorie). Det er første gang vi 

redaksjonen har hatt en fagansvarlig for teologi og kirkehistorie. Bjørn Bandlien og Espen 

Karlsen har delt posisjonen som hovedredaktør. For første gang har redaksjonen utnevnt en 

redaksjonssekretær, Henriette Mikkelsen Hoel (stipendiat i middelalderhistorie, UiB). Den nye 

redaksjonen har hatt ett møte i 2015. Det er gått bra å besørge det meste pr. e-post og 

telefon. Videre har redaksjonen hatt et godt samarbeid med forlaget Novus.  

Vol. 28 av Collegium Medievale er på 205 sider og inneholder fem artikler, tre på engelsk 

og to på skandinaviske språk (162 sider i alt), åtte anmeldelser (65 sider). Emnene sprer seg 

fra biskopers vrede i 1100-1200-tallets Norge og Danmark, to artikler som studerer en 

islandsk biskopssaga (Biskop Arnes saga), en studie av et slag i Sverige i 1464 og til sist en 

kunsthistorisk diskusjon av bildedonasjoner og donatorbilder i norsk middelalder. De åtte 

anmeldelsene tar for seg et vidt spekter av bøker, f. eks. numismatikk, senmiddelalderlig 

metafysikk, en bok om primstaven, samt en del utgivelser om norrøne tekster. Fire 

anmeldelser er på engelsk og fire på skandinavisk.  

Tidsskriftet har gjort en avtale med Ebsco om å tilgjengeliggøre tidssskriftet via deres 

søkemotor Ebsco. Avtalen gir to fordeler: 1) Bedre spredning av tidsskriftet internasjonalt 

(svært mange biblioteker internasjonalt subskriberer på Ebsco), 2) en økonomisk godtgjørelse 

som kan hjelpe oss om støtten fra Norges forskningsråd reduseres. 

Forskerforeningens og tidsskriftets arkiv har lenge vært noe styremedlemmer har 

oppbevart hos seg. Det er lite tilfredsstillende, og derfor har forening og styret gjort en avtale 

med Nasjonalbiblioteket angående arkivet. Håndskriftsamlingen (Seksjon for privatarkiv) i 

Nasjonalbiblioteket overtar derfor det som finnes av arkivalier for bevaring og 

tilgjengeliggjøring. 

 

 

Bjørn Bandlien & Espen Karlsen 03.02.2016 
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Årsregnskap 2015. Forening og tidsskrift 

         (1) Utestående korrigert: 
  

(2) Gjeld korrigert: 
     Kontingent 2014 NOVUS: 44400 

 
Reell kostnad 2014 publikasjonen 

    Publikasjonssalg 2014 NOVUS: 35719 
 

(3) Resultat korrigert for utgivelse av 2014 publikasjonen 
  Trykkestøtte: 50000 

       
 

130119 
       

  
  

      
  

Balanse 31.12.2015 
      

         Aktiva 
  

Passiva 
     

         
   

Gjeld (2) 
  

135000 
  Utestående (1) 126323 

 
Gjeld (3) 

  
1550 

  Bank 31.12 67773 
 

Inngående egenkapital 
 

93686 
   Kontantkasse pr. 31.12 962 

 
Årets resultat 

 
-35178 

   
   

Egenkapital 
  

58508 
  Balanse 195058 

 
Balanse     195058 

  

         
         
   

(2) Gjeld: Forpliktelse til å trykke publikasjonen (overslag basert på fjorårets driftskostnade  
(1) Utestående: 

  
(3) Gjeld: Underskudd/merforbruk ved trykking 2015 

   Kontingent 2015 NOVUS: 44700 
       Publikasjonssalg 2015 NOVUS: 31623 
       Trykkestøtte 2015 50000 
       

 
126323 
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Morten Stige  

Thunes vei 13 

0274 OSLO 

           

 

 

Revisjonsberetning 2015 

 

Jeg kan bekrefte at fremlagte regnskap for Collegium Medievale er ført i henhold til god 

regnskapsskikk. Underskuddet av driften for 2015 er kr 35 178 og egenkapitalen pr. 31.12. 

2015 er kr 58 508. Disse tallene er basert på en budsjettert utgivelseskostnad på 135 000. 

 

Resultatet viser at økonomien til CM er sårbar. Den reelle egenkapitalen har vært jevnt 

fallende og er nå ikke tilfredsstillende. Det synes heller ikke å være en koordinert 

kostnadsstyring av tidsskiftet mellom redaksjonen og styret. Dette sammen med utfordrende 

periodisering, med utgivelse av tidsskriftet et halvt år etter regnskapsårets avslutning gjør 

økonomistyringen vanskelig. Kontingent/tidsskriftspris bør økes for å bedre soliditeten. 

 

Siden det ikke forelå budsjett for utgivelsen av 2014 utgaven av publikasjonen ble regnskapet 

for 2014 ført på en mindre oversiktlig måte. Det er derfor lagt inn en korrigert balanse i årets 

regnskap basert på de reelle tallene for 2014 utgivelsen. Det gjør årets regnskap og balanse 

mer oversiktlig. Tallene for inntekter innkrevet av NOVUS i 2015 er basert på forlagets 

informasjon og er presentert i en form som ikke er reviderbar. Det anbefales å vurdere tettere 

oppfølging av medlemsregistret. 

 

 

Morten Stige (sign.) 

revisor 

Oslo, 12.02.2016 
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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.  

 

Tre styremedlemmer står på valg: Arnhild Aasen, Beate Pedersen og John McNicol står på 

valg. Beate har uttrykt ønske om å fortsette, mens Arnhild og John velger å gå ut av styret.  

 

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater valgt for 2 år: 

 

Beate Pedersen, IAKH  

Mette Ekker, Riksarkivet 

Hans Jacob Orning, IAKH 

 

 

 


