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3. Collegium Medievale: Styrets årsberetning for 2019  

 

Styret har dette året bestått av:  

 Hans Jacob Orning, IAKH, UiO (formann fram til sommer 2019) 

 Karoline Kjesrud, KHM, UiO (formann etter sommer 2019) 

 Beate Albrigtsen Pedersen, HiVolda (medlemslister og medlemskontakt) 

 Anna Catharina Horn, ILN, UiO (kasserer) 

 Line Cecilie Engh, IFIKK, UiO (sekretær) 

 Marie Ødegaard, KHM, UiO 

 Mikael Males, ILN, UiO 

 Bjørn Bandlien, USN (representant for tidsskriftet) 

 

Foreningen er registret i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 998238862. 

 

Styrets virksomhet 2019  

Det er blitt avholdt seks styremøter i perioden mellom de to årsmøtene, i hovedsak i forkant 

av medlemsmøtene. I tillegg har styret kommunisert via e-post.  

Styret har hatt to hovedmål for arbeidet i denne perioden: i) å øke oppslutningen om 

foreningens arrangementer, ii) bedre foreningens økonomi   

i) Oppslutning om foreningens arrangementer  

Et viktig mål for 2019 har vært å øke oppmøtet ved foreningens arrangementer. To 

hovedtiltak ble iverksatt. Det første tiltaket var å nå ut til nye grupper gjennom samarbeid 

med Nasjonalbiblioteket om formidlingsarrangement om «Game of Thrones» (25. mai 2019). 

Det andre tiltaket har vært å legge større vekt på presentasjon av ny og pågående forskning, 

med flere bidragsytere ved hvert arrangement. Slik har vi ønsket at arrangementene skulle 

fremstå som noe annet enn «ett av mange foredrag». Tiltakene har vært delvis vellykket. De 

bredere og mer forskningsbaserte arrangementene har hatt økt tilslutning. Oppmøtet på 

Nasjonalbiblioteket var mindre enn forventet. Styret har vurdert årsaken til dette å være at 

temaet ikke appellerte til den gjengse biblioteksgjenger. I år vil styret derfor gjennomføre et 

nytt arrangement på Nasjonalbiblioteket med et annet tema som er vurdert å kunne nå ut til 

flere.  

ii) Foreningens økonomi 

Collegium Medievales økonomi har to inntekstkilder: medlemsavgift og tidsskriftstøtte. 

Tidsskriftet er foreningens hovedutgiftspost. Tidsskriftet mottar nå støtte for en 

overgangsfase til å bli et open access-tidsskrift. Når denne støtteperioden avsluttes, må det 

foreligge en klar plan om hvordan tidsskriftet skal møte utgifter – i god balanse med 



inntektspotensialet. Styret ser det nødvendig å ha tett dialog med redaksjonen i tiden 

fremover. Styret og redaksjonen i tidsskriftet har hatt et eget møte om tidsskriftets 

situasjon, styrets involvering i tidsskriftets redaksjon, rollefordeling i tidsskriftet, samt plan 

for overgang til open access og veien videre (mer om dette nedenfor).  

Tidsskriftets økonomi har gjort at foreningens øvrige handlingsrom også er begrenset. Styret 

har derfor diskutert ulike løsninger for å bedre foreningens økonomi og har landet på 

følgende tiltak:  

i) gjenoppta betaling for servering på medlemsarrangementer, og/eller søke om 

støtte til servering fra aktuelle instanser 

ii) øke medlemsavgiften (se eget punkt) 

iii) øke medlemsmassen  

Tiltak i) betaling for servering på medlemsarrangementer har blitt forenklet ved etableringen 

av en egen Vipps-konto: #556782. To av arrangementene har vært gjennomført i samarbeid 

med henholdsvis Kulturhistorisk museum og Institutt for lingvistiske og nordiske studier, og 

dermed muliggjort støtte til servering. 

Tiltak ii) og iii) forutsetter at foreningen har en tydelig profil og noe bestemt å tilføre 

medlemmene utover papirversjon av tidsskriftet – som også er åpent tilgjengelig på 

internett.   

Styret har diskutert muligheten av å ta opp igjen medlemsturer der foreningens egne 

ressurser bidrar til det faglige innholdet. Styret foreslo å organisere en ekskursjon til Bayeux 

våren 2019, men har senere valgt å utsette turen til 2021 som følge av at andre faglige 

ekskursjoner konkurrerer om deltakere i det foreslåtte tidsrommet (Norsk Arkeologisk 

Selskap arrangerer tur til Georgia i det samme tidsrommet). 

Styret ønsker å fremheve den tverrfaglige profilen som foreningen har. Et mål for alle 

arrangementer vil derfor være å knytte sammen ulike fagfelt og ulike bidragsytere, slik at 

CM-arrangementene både kan reflektere og inspirere til tverrfaglig middelalderforskning. 

Styret noterer seg at bredere forskningsarrangementer har økt tilslutning og er en god arena 

for faglige diskusjoner og oppdateringer.  

 

Medlemsmøter 2019–2020 

Det har vært avholdt åtte arrangementer i perioden mellom de to årsmøtene: 

26. februar 2019 presenterte Kaja Kollandsrud (kunsthistorie) og K. Jonas Nordby (runologi) 

sine PhD-avhandlinger etter årsmøtet. Oppmøte: ca. 20 personer.   

Kaja Kollandsrud: Evoking the Divine: The Visual Vocabulary of Sacred Polychrome Wooden 

Sculpture in Norway between 1100 and 1350.  

K. Jonas Nordby: Lønnruner. Kryptografi i runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.  



9. april 2019 gikk arrangementet «Viken i 1000 år (200 - 1200): Landskap, lov og landevern» 

av stabelen med innlegg av Karoline Kjesrud, Frode Iversen, Marie Ødegaard og Anna C. 

Horn. De fortalte blant annet om en ny runesteinsfunnet i Øverby, Rakkestad. Oppmøte: ca. 

40 personer. 

21. mai 2019 på Nasjonalbiblioteket. «Game of Thrones og middelalderen: Hva kan en 

fantasy-serie fortelle om den faktiske historien?» Innlegg ved Linn Borgen (kunsthistorie), 

Marianne Moen (arkeologi) og Hans Jacob Orning (historie). Carline Tromp (debattredaktør 

Klassekampen) var ordstyrer. Arrangementet var det første i samarbeid med 

Nasjonalbiblioteket. Oppmøte: ca. 55 personer, hvorav 9 medlemmer, 43 betalende, 3 

gjester. 

4. juni 2019 var det byvandring i Gamlebyen, der Egil Bauer (arkeolog) og Stefka Eriksen 

(filologi) fra NIKU fortalte om de nye utgravningene i forbindelse med Follobanen. Oppmøte: 

ca. 12 personer. 

10. september 2019 var temaet «Hvordan bygge en kirke?» med oppmøte ved Ladegården i 

Oslo. Fire forskere satte oss inn i ulike aspekter ved middelalderens kirker: PhD Johan 

Bollaert (epigrafikk og runologi), PhD Karen Holmqvist (runologi), førsteamanuensis Line 

Cecilie Engh (idéhistorie) og PhD Linn Borgen (kunsthistorie). Oppmøte: ca. 25 personer. 

26. september 2019 holdt professor emeritus Shirley Ann Brown fra York, Toronto, 

foredraget «The Bayeux Tapestry: The Vikings, The Nazis and The Others». Styret inviterte til 

å «lodde stemningen» for en medlemstur til Bayeux i forlengelsen av foredraget. 

Stemningen blant de fremmøtte var god, og styret har mottatt både muntlige og skriftlige 

positive tilbakemeldinger om en slik tur. Oppmøte: ca. 15. personer. 

13. januar 2020 samarbeidet Collegium Medievale med Kulturhistorisk museum om 

arrangementet «Middelalderen i et nytt tiår». Nåværende og framtidige utstillinger ved KHM 

ble presentert.  

Omvisning i Víkingr ved professor Marianne Vedeler. Omvisning i Middelalderutstillingen ved 

seniorkonservator Kaja Kollandsrud og konservator Eivind Bratlie. Presentasjoner av nye 

utstillinger: «Følelser i antikken» ved førsteamanuensis Marina Prusac Lindhagen, 

«Fabelaktige dyr» ved senioringeniør Hanne L. Aannestad, «Formidling i arkeologisk 

feltarbeid» ved utgravningsleder Marie Ødegaard, «Vikingtidsmuseet» ved professor Jan Bill, 

«Wake for Fehn» ved direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum Jérémie McGowan, «Arv» ved 

førsteamanuensis Karoline Kjesrud.  

Oppmøte: ca. 35 personer 

11. februar 2020 samarbeidet Collegium Medievale med Institutt for lingvistiske og nordiske 

studier om et minnesseminar for Terje Spurkland, med innlegg fra Piotr Garbacz 

(instituttleder), professor Karl G. Johansson (norrøn filologi), professor em. Einar Østmo 

(arkeologi), forsker Elise Kleivane (norrøn filologi), professor Bjørn Bandlien (historie), 



førstekonservator K. Jonas Nordby (runologi), førsteamanuensis Kristel Zilmer (skriftkultur og 

ikonografi), fagkonsulent Morten Stige (kunst- og arkitekturhistorie). 

Oppmøte: ca. 65 personer 

 

Program for 2020 

For vårsemesteret har styret planlagt ytterligere ett arrangement:  
 
28.april 2020 på Nasjonalbiblioteket. Temaet er «Kvinnelige krigere». 
 
Styret vil utarbeide en plan for 3–4 arrangementer i løpet av høsten, i tråd med målene og 
erfaringene beskrevet ovenfor. 
  



Medlemmer  

 Medlemmer Abonnenter  

Private 

Abonnenter 

Institusjoner 

Abonnenter 

Elektronisk 

Abonnenter 

Gratis (papir) 

2015 149 41 82 3  

2016 156 35 67 0 13 

2017 155 32 57  0 10 

2018 153 31 53 0 10 

2019 149 (155) 28 54 0 11 

 

 

Foreningen hadde i 2019 149 betalende medlemmer, fire færre enn i 2018. Det som ikke 
kommer frem av tallene er at 18 medlemmer ikke betalte for nytt medlemskap i 2019, mens 
14 nye personer meldte seg inn i foreningen. Det har altså vært en utskiftning i 
medlemsmassen. Styret har gjort tiltak for å hente inn igjen medlemmer som falt fra i 2019. 
Dette tiltaket har vært vellykket. Dagens medlemstall er 155.  
 
Tallet på private abonnenter har gått ned fra 31 til 28. Nedgangen er ikke drastisk i seg selv, 
men sammenlignet med tallene fra 2015 er den nedadgående trenden tydelig. 
Abonnementene behandles av Novus, og det er ikke gjort noen tiltak for å endre denne 
trenden. 
 
Tallet på institusjonsabonnenter gikk i løpet av 2019 opp fra 53 til 54. Denne stabiliteten i 
instiutusjonsabonnenter ansees som svært bra med tanke på at tidsskriftet nå er tilgjengelig 
open access. 

 

  



4. Årsrapport for tidsskriftet Collegium Medievale 2019 
 

2019-årgangen av tidsskriftet Collegium Medievale (vol. 32) ble sendt til Novus forlag 13. 

november 2019 og kom fra trykkeriet og utsendt til medlemmene 19. desember 2019. Vol. 32 

vil på vanlig måte bli åpent tilgjengelig på Novus’ nettsider kort etter trykking.  

Redaksjonen har bestått av Mikael Males (norrøn filologi), Kjartan Prøven Hauglid 

(kunsthistorie), Espen Karlsen (middelalderlatin), Vibeke Vandrup Martens (arkeologi), Bjørn 

Bandlien (historie) og Eivor Oftestad (teologi og kirkehistorie). Bjørn Bandlien har fungert som 

hovedredaktør.  

Vol. 32 av Collegium Medievale består av to numre. Nummer 1 er en kortere versjon av 

et vanlig nummer, på 111 sider. Nummeret inneholder tre artikler, to på engelsk og en på 

norsk. Den første er en bearbeidet versjon av Sophus Bugge-forelesningen 2018. Den andre 

artikkelen diskuterer fransk-skandinaviske forbindelser ut fra fragmenter av Stefan av 

Tournais kommentar til Gratians Decretum som befinner seg i Riksarkivet. Den tredje 

artikkelen omhandler polykrome skulpturer fra middelalderen og hvordan tolkningen av dem 

blir påvirket av den konteksten de er plassert i. I tillegg er det anmeldelser av fem bøker, 

henholdsvis om katolikker etter reformasjonen, reformasjonstidens bokkultur, korstogene, 

Laterankirken i Roma og en ny oversettelse av Passio Olavi. Planen var at Sophus Bugge-

forelesningen 2019 skulle med i dette nummeret, men den har ikke kommet tidsnok for å 

inkludere den vol. 32, og er planlagt publisert i 2020-nummeret. 

Vol. 33, nummer 2 er et spesialnummer basert på en konferanse om holdt ved Centre for 

Advanced Studies (CAS) våren 2018. Omfanget ble 273 sider, med 13 artikler på skandinaviske 

språk og engelske sammendrag. Balansen mellom norsk- og fremmedspråklige artikler i nr 1 

og nr 2 samlet, gjør at NFRs mål om at halvparten av artiklene i tidsskrifter som får 

publiseringsstøtte bør være på norsk, er tilnærmet oppfylt for årgangen sett under ett. 

Gjesteredaktør for dette nummeret er Beate Albrigsten Pedersen, som har skrevet innledning, 

sørget for fagfellevurdering og tatt ansvar for at stilen på artiklene fulgte CMs standarder. 

Finansieringen av nummeret ble dekket av forskningsprosjektet ‘The Nordic «Civil Wars» in 

the High Middle Ages in a Comparative Perspective’ ved CAS. 

Arbeidet med å sikre framtidig trykkestøtte fra Norges forskningsråd (NFR), som i 2017 

krevde at tidsskrifter skulle ha åpen tilgang (‘open access’), har fortsatt. Tidsskriftet har hatt 

god hjelp fra Novus til å oppfylle de generelle kriteriene fra NFR (som inkluderer en viss andel 

norskspråklige artikler, åpen tilgang uten forsinkelse, og merking av lisens i artiklene på nett) 

og for det helt avgjørende kriteriet om registrering i Directory of Open Access Journals.  

NFRs ordning for trykkestøtte er en prøveordning til og med 2020. Redaktøren har sendt 

rapport om tidsskriftets virksomhet til NFR i januar 2020, og avventer retningslinjene fra NFR 

om hva som skal til for en fornyet trykkestøtte. Om NFR ikke ønsker å fortsette en slik ordning, 

må CMs styre og redaksjon vurdere en utredning for overgang til en ren digitalisering av 

tidsskriftet, og om dette i så fall får en negativ virkning på medlemskapet. En mulig løsning er 

den som tidsskriftet Viking har valgt. De bruker Universitetet i Oslos plattform, en mulighet 



som bør vurderes. Samarbeidet med Novus bør uansett vurderes når de nye retningslinjene 

fra NFR kommer i løpet av 2020.  

Redaksjonen har hatt et redaksjonsmøte i mai, etter fristen for innsending av artikler. 

Hovedredaktøren stilte ved årsmøtet i 2019 sin stilling til disposisjon, men fortsetter inntil 

videre. Redaksjonen har ikke hatt utskiftninger i 2019, og ventes å fortsette for arbeidet med 

vol. 33 som skal publiseres innen utgangen av kalenderåret 2020. Det har foreløpig ikke lykkes 

redaksjonen i å rekruttere en ny redaksjonssekretær, men dette behovet er markant. 

Redaktøren har sondert behovet med styret, og styret ønsker å bidra til å finne en egnet 

redaksjonssekretær. Styret har ved ekstraordinært styremøte om tidsskriftet i april 2019 

uttrykt ønske om sterkere involvering og forankring i arbeidet med redaksjonens 

sammensetning og valg av nye redaksjonsmedlemmer og har signalisert at det skal utarbeides 

rutiner for dette i løpet av 2020.  

 

 

Bjørn Bandlien 16.02.2020 

 

 

 

  



5. Godkjenning av regnskap for 2018  

 

  



 

 



Til styret i Collegium Medievale 

Revisors beretning for 2018 

 

Uttalelse om årsregnskapet 

Jeg har revidert årsregnskapet for Collegium Medievale. 

 

Årsregnskapet for regnskapsåret 2018 viser et overskudd på 25.053 kr. 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 

Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med god regnskapsskikk. 

Alle bilag, både internt og fra Novus er gjort rede for, og samsvarer med oppsatt totalregnskap. 

Konklusjon 

Jeg har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. 

 

Overskuddet 2018 skyldes støtte fra Ceres på kr. 59.000. Støtten varer t.o.m. 2020, og min 

anbefaling er å se på alternativer til økte og faste inntekter da å basere drift på støtteordninger 

er usikkert og kan raskt forvandle overskudd til underskudd. 

 

 

Oslo, 18.09.2019. 

__________________          

Therese Foldvik 

 

 

 

  



6. Årsregnskap for foreningen og tidsskriftet 2019 
 

 

 

 

 



 



 

  



7. Økning av medlemskontingent  
 

Som beskrevet under punkt 3, styrets årsberetning, ønsker styret å øke 
medlemskontingenten fra 350,- til 400,- fra og med inneværende år. Økningen er et ledd i å 
sikre foreningens økonomi i en tid der tidsskriftets støtteordning evalueres og foreningens 
handlingsrom er dertil begrenset. Styret arbeider parallelt med å utarbeide en plan for 
arrangementer og medlemsturer som skal gjøre det attraktivt å være medlem i foreningen.  

 

 

8. Valg til styret 2020 og 2021  

Valgkomiteen består i år av Hans Jacob Orning, Line Cecilie Engh og Beate A. Pedersen.  

 

I år står følgende styremedlemmer på valg:  

 

 Hans Jacob Orning 

 Line Cecilie Engh 

 Beate A. Pedersen  

 

Disse tre har valgt å tre ut av styret. Valgkomiteen foreslår følgende kandidater: 

 

 Anders Winroth (IAKH fra juni) 

 Rakel Diesen (NTNU) 

 Kristin Kausland (NIKU) 

 

 

10. Eventuelt 

 

 

  

 


