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Leder

ISSN 1891-6600

Kari Aga Myklebost 
leder HIFO

Debatten om norskspråklig publisering 
innenfor humaniora og samfunnsfag spis-
ser seg til. I fjor høst ble Historisk Tidsskrift 
vedtatt flyttet ned til nivå 1 i tellekantsyste-
met. Begrunnelsen fra publiseringsutvalget 
i Universitets- og høgskolerådet var at et 
norskspråklig fagtidsskrift ikke når bredt 
nok ut, og ikke kan konkurrere med inter-
nasjonale (det vil si engelskspråklige) tids-
skrift. Nå på vårparten har ledelsen ved det 
humanistiske fakultet på Blindern satt opp et 
sett kriterier for å definere fagområder som 
fortjener bedre finansiering. Ett av kriteri-
ene er publisering på andre språk enn norsk 
og nordisk. Fakultetsledelsen mener dette 
er viktig for å øke internasjonaliseringa av de 
humanistiske fagene. Kriteriet framstår som 
enøyd; det tas ikke høyde for at forskning 
på norske forhold i mange sammenhenger 
er mest relevant for et «nært» publikum – 
det vil si en norsk og nordisk offentlighet. I 
tillegg fratar kriteriet den enkelte forskeren 

ansvaret for å vurdere hvilket språk som er 
best egnet til å formidle ulike tema overfor 
ulike lesekretser. Det synes direkte uklokt. 
Norske Afrika- og Midt-Østen-historikere 
formidler ofte best på engelsk. Norske 
lokalhistorikere derimot, vinner lite på å 
formidle på annet enn norsk. 

Sammen med vedtaket om å degradere 
HT til nivå 1, utgjør HF-fakultetets nye 
«språk-regler» en reell trussel mot den 
norske historiefaglige offentligheten. Heller 
ikke det nordiske språkområdet skal gi ut-
telling for Norges største historikermiljø, og 
Universitetsforlagets innsats for å gjøre HT 
mer tilgjengelig for nordiske lesere gjennom 
økt distribusjon av idunn-databasen til våre 
naboland, synes med ett mindre viktig. Den 
ureflekterte internasjonaliseringsideologien 
er dårlig nytt for vitenskapen, ikke minst 
for historiefaget, hvor en sentral del av 
samfunnsoppdraget er formidling til miljøer 
der forskningen kan spille en rolle.

Om Historikeren

Redaksjonen har base i Tromsø. Kontakt redaksjonen på e-post historikeren@hifo.no Redaktør: 
Lena Ingilæ Landsem. Redaksjonsmedlemmer: Vidar Eng, Astrid Marie Holand, Hege Stavseth 
(permisjon), Maria Purtoft, Christine Smith-Simonsen og Steinar Rønning.
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Sommeren står for døren, og redaksjonen 
kan ønske velkommen til uteksaminerte 
master-studenter i historie som får et års 
gratis abonnement på medlemsbladet til 
Den norske historiske forening. Histori-
keren har ambisjon om å formilde nytt fra 
faghistorikermiljøet i Norge, et miljø som 
produserer og formidler forskning om for-
tidige samfunnshendelser- og prosesser. 
Vårens store begivenhet er HIFOs årlige 
hovedarrangement, Norske historiedager, 
som i år ble avholdt i Sogndal 2. – 5. mai. 
Et veldig snøvær forsinket en del deltakere 
til konferansen, men til gjengjeld kunne 
arrangørene presenterte et rikholdig pro-
gram med flotte foredrag og ekskursjoner. 
Historikeren vil presentere noen hovedsaker 
fra konferansen, blant annet temaet fra 
hovedsesjonen «Stemmerett, demokrati 
og kjønn kring 1900 i eit transnasjonalt 
perspektiv». Tre av Skandinavias fremste 
forskere på kvinnehistorie rundt forrige 
århundreskiftet presenterte her kvinners 
kamp for stemmerett i Norge, Sverige, 
Danmark og Finland. Et annet tema som 
også trakk mange tilhørere var sesjonen om 

Redaksjonen
Lena Ingilæ Landsem, 

redaktør Historikeren

historiefagets utvikling etter 1970, der et 
relativt ungt forskerteam fra Bergen viste 
fram andre perspektiver innen historiografi 
- kan vi ane konturene av et generasjons-
opprør mot 68`erne i historiefaget?  Lanse-
ringen av boka Fortalt fortid etter 1970 bidro 
til refleksjon rundt fortellingsstrukturer i 
historiefaget, en debatt vi i redaksjonen 
håper kan utspille seg i Historikeren.  
      Også andre arrangementer skjer i regi av 
HIFO. Torstein Stave tar oss med til HIFO 
Tromsøs Rødvinsseminar, denne gangen 
med hekseforfølgelsene i Finnmark på 1600-
tallet som tema. Steinar Pedersen tok utfor-
dringen fra Steinar Rønning i debatthjørnet 
og spør om hvor samenes plass er i Harald 
Hårfagres samling av den norske nasjonen. 
Gjennom Fredrik Hyrum Svenslis reisebrev 
får vi innblikk i danskenes dilemma mellom 
lokale herskere og regionens aktører i Accra 
i Afrika.    

Med dette vil vi ønske god lesning til 
gamle og nye medlemmer av HIFO, samt 
andre historieinteresserte som har fun-
net bladet Historikeren som en interessant 
formidlingskanal av historienytt i Norge.
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Referat fra årsmøte i Den norske 
historiske forening (HIFO) 2013

Årsmøtet ble avholdt ved Quality Hotel Sogndal lørdag 4. mai 2013. 
Møtet ble satt kl. 18.35 og hadde ca. 30 deltakere. Alle årsmøte-
dokumentene var på forhånd gjort tilgjengelige på HIFOs nettsider 
og utsendt på e-post. I tillegg var trykte kopier av HIFOs årsmelding, 
arbeidsplan, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling til nytt 
styre tilgjengelige på årsmøtet.

Konstituering og godkjennelse 
av fullmakter, valg av møteleder 
og referenter

Kari Myklebost ønsket velkommen. Innkal-
lingen ble godkjent av årsmøtet, og ingen 
fullmakter ble presentert. Møteleder Jo 
Rune Ugulen og referent Jan-Tore Berghei 
ble valgt ved akklamasjon.

Årsmeldingene fra lokallagene

Runde med presentasjon av årsmelding fra 
HIFOs lokallag for 2012 fra lokallagsrepre-
sentantene. Årsmeldinger fra alle lokal-
lag bortsett fra Rogaland ble presentert. 
Årsmøtet hadde ingen kommentarer. Se 
HIFOs nettsider for lokallagenes individuelle 
årsmeldinger.

Leder Kari Aga Myklebost presenterte kort 
årsmeldingen for 2012. Årsmøtet godkjente 
denne uten videre kommentar. Myklebost 
brukte anledningen til å takke redaksjonen 
i Historikeren for arbeidet siden forrige års-
møte. Se HIFOs nettsider for årsmeldingen.

Kasserer Ingrid Myrstad presenterte HIFOs 
regnskap for 2012. Inntekter og utgifter er 
jevnt over liknende fjorårets, og HIFOs 

Leder og kasserer orienterte årsmøtet om 
budsjettforslag og årsplan. Lønn til sekre-
tær forhøyes noe, for å kunne prioritere 
profilering av foreningen og medlemsbladet. 
Se HIFOs nettsider for budsjettforslag og 
årsplan for 2013-14.

Tromsø 8. mai 2013
Jan-Tore Berghei, Sekretær

Årsmelding fra HIFO-styret

Regnskap

økonomi er stabil. Medlemskontingentene 
fortsetter å være foreningens viktigste inn-
tektskilde, mens utgivelsen av Historikeren 
og kostnader til møter utgjør de største 
utgiftspostene. Inntektene fra annonser 
fortsetter å øke. Regnskapet for 2012 går i 
overskudd med ca. kr. 35 000.  
     Årsmøtet vedtok regnskapet med for-
behold om at revisorrapporten godkjenner 
det. Revisorrapporten foreligger i etterkant 
av årsmøtet grunnet knapp tid til revisjons-
arbeid i forkant av møtet. Se HIFOs nettsider 
for regnskapet.

Budsjettforslag og årsplan

Valg

Leder: Kari Aga Myklebost gjenvalgt ved 
akklamasjon. Styremedlemmer og vara-
representanter: Gro Hagemann og Ingrid 
Myrstad gjenvalgt ved akklamasjon. Stian 
Hauge og Hege Stavseth går ut av styret, 
mens Thomas Hagen og Steinar Aas ble 
valgt til nye varamedlemmer i deres sted. 
Revisorer: Jenny Heggvik valgt til ny revisor. 
Karl Erik Haug gjenvalgt. Valgkomité: Styret 
foreslo ingen endringer til valgkomitéen, og 
komitéen ble dermed gjenvalgt av årsmøtet.
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I 1914 trykte en Bergens-avis et innlegg 
fra ei dame som mintes en festbankett 40 

år tidligere. Banketten var til ære for noen 

Høgskulen i Sogn og Fjordane var arena for norske historiedager 2013. Foto: Sigbjørn Løland Torpe.

En stemme, en røst – en rett! 
Lena Ingilæ Landsem

Historikeren

Kvinnestemmerettsjubileet slo an tonen da Norske historiedager 2013 
ble avholdt i Sogndal. Rundt 110 historikere og andre historieinteresserte 
tok turen til Høgskulen i Sogn og Fjordane for å delta på HIFOs årlige 
konferanse, denne gangen med «Stemmerett, demokrati og kjønn kring 
1900» som hovedtema. 

forbipasserende polare oppdagelsesreisende. 
«Den gang da», som hun skrev, «måtte 
kvinnene nøye seg med å sitte på galleriet og 
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se på når mennene spise». 
Så selvsagt dette var da 
det skjedde! Men tiden 
hadde gått, opinionen 
og skikken var endret, 
og da skribenten tenkte 
tilbake på evenementet, 
så hun det i et helt annet 
lys. Hva hadde skjedd?

Borgere = menn
Tre anerkjente kvinne-
historikere var invitert 
til å foredra under 
hovedsesjonen om 
kvinners kamp for 
stemmerett i Skandinavia 
rundt 1900. Først ut 
var Ida Blom, professor 
emerita fra Universitetet 

Voksende demokrati – en trussel 
mot mannens maskulinitet?
I Norge og Finland spilte fenomener som 
krig og revolusjon en rolle i kampen for 
kvinnelig stemmerett. Alle steder skjedde 
mobiliseringen som en del av det voksende 
demokratiet. Påtrykket fra kvinnelige 
organisasjoner kom tidligst og mest uttalt 
frem i Norge og Danmark, senest i Sverige, 
fortsatte Blom.    

 – I Sverige og i Danmark ser det ut til at 
klassemotsetninger spilte en liten rolle for 
oppnåelse av kvinnestemmeretten. I Norge 
kunne det derimot være vanskelig å bygge 
bro over klasseforskjeller, men når nasjonale 
motsetninger toppet seg i 1905 kom 
klassemotsetninger i bakgrunnen, hevdet 
Blom. Hun mente dette også ser ut til å være 
tilfellet i Finland i 1906, selv om borgerkrigen 
våren 1918 sees som et dramatisk utslag av 
politiske klassemotsetninger. 

Diskusjonene i det norske Storting 

Å inkludere kvinner i begrepet borger ved å la dem få stemmerett og 
valgbarhet til nasjonalforsamlingen var en prosess som i noen land 
strakte seg langt over hundre år, fortalte historiker Ida Blom under 
hovedsesjonen. Blom var i anledning sitt besøk i Sogndal også invitert 
til å åpne utstillingen «Kvinnestemmer frå Sogn og Fjordane» ved De 
Heibergske Samlinger 3. mai. Foto: Sigbjørn Løland Torpe.

i Bergen med foredraget «Hva er en borger? 
Nasjon, borgerskap og mobilisering 
i Norden». Blom dro linjer tilbake til 
fremveksten av nasjonalstatene, som flere 
steder skjedde i forbindelse med krig og 
revolusjon, og som medførte at begrepet 
undersått ble omdannet til borger. Som 
undersått hadde man plikter og ingen 
rettigheter, mens man som borger også 
hadde rett til medbestemmelse i samfunnet. 
Spørsmålet om hvordan begrepet borger 
skulle defineres var aktuelt helt fra slutten 
av 1700-tallet, og her var kvinner ikke 
inkludert – en borger var en mann.   
    Tatt i betraktning at det i enkelte land 
gikk over hundre år før kategorien borgere 
også innbefattet kvinner, var de nordiske 
land relativt raske i så henseende. Her fikk 
kvinner stemmerett i løpet av de første 
årtiene av 1900-tallet. Nå omfattet begrepet 
borger ikke lenger kun menn. Også kvinner 
ble nå regnet som borgere, forklarte Blom.
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gir, ifølge Blom, grunnlag for å hevde at 
motstandere av kvinnestemmeretten lenge 
så kvinners eventuelle inntog i politikken 
som en direkte trussel mot forståelsen av 
det å være mann. Å ha enerett på å opptre 
i det offentlige var et kjennetegn på ekte 
maskulinitet. Om kvinner fikk en slik rett, 
ville det være en krenkelse av mannens 
verdighet. Det kunne også ha uheldige følger 
for kvinnelig identitet. Eksempler på ytringer 
som denne: «skal hun styre offentlig slik hun 
gjøre i det skjulte? – Det blir ikke til å holde 
ut!» av Ole Olsen Malm i 1907 var av den 
milde sorten. Et mer ekstremt argument 
var det å hevde at det ville være nasjonalt 
selvmord å gi kvinner stemmerett. Nasjonen 
ville rett og slett ta skade av det.

Tilhengere av kvinnestemmeretten så 
ikke denne retten som en trussel, verken 
mot det maskuline eller det feminine. For 

Anne Rogstad, første kvinnelige vararepresentant på Stortinget blir ført opp gulvet som en brud. Bildet 
kunne oppfattes som en beroligelse for de som fryktet eventuelle negative følger av at kvinner kom på 
Stortinget. Fra bladet Vikingen 1911.

dem var både kvinner og menn simpelthen 
borgere. Kvinner fikk stemmerett i Norge 
i 1913, men reelt skulle det vare lenge 
før begge kjønn ble mer likt representert 
i Stortinget, hevdet Blom. Fram til 
1950-årene utgjorde kvinner kun mellom 
1 og 5 % av stortingsrepresentantene. 
Fra 1960-årene endret dette seg, og i 
løpet av tre stortingsvalg, 1969, 1973 
og 1977 steg andelen av kvinnelige 
stortingsrepresentanter fra 8,0 % til 23,9 
%.  I dag – valget 2009 – utgjør kvinner 
39,6 % av stortingsrepresentantene. 

Kvinnebevegelse i politiske 
partier i Danmark 
Historiker Jytte Larsen ved KVINFO 
i Danmark var neste foredragsholder og 
presenterte de danske særtrekkene i kampen 
for kvinners politiske rettigheter.  
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Statsminister Emil Stang hadde uttalt seg nedsettende om kvinne-
stemmeretten og ble offentlig kritisert av flere kvinner. Det var 
ydmykende for en mann å bli kritisert offentlig, især av kvinner. Det 
krenket hans maskulinitet – derfor korsettet! Fra bladet Vikingen 1890.

– Den kvinnevennlige nordiske 
velferdsmodellen er preget av samspill 
mellom myndigheter og grasrotbevegelser, 
med andre ord av politikk både ovenfra og 
nedenfra. For Danmarks vedkommende fikk 
modellen en mer radikal utforming med en 
svakere institusjonell forankring og større 
vekt på utenomparlamentarisme, forklarte 
Larsen.   

Denne tendensen har sitt opphav i en 
langvarig og uforsonlig forfatningskamp 
fra 1871 til 1901. I denne perioden 
utnevnte kongen høyrereg jeringer 
som periodevis satte venstreflertallet i 
Folketinget ut av spill og styrte landet ved 
hjelp av provisoriske statsbudsjetter. 

Da den danske kvinnebevegelsen ble 
stiftet i 1871, ble den så å si født inn i 
forfatningskampen. Selv om kvinne-
organisasjonene hevdet å være upolitiske 

og å representere alle 
kvinners interesser på 
tvers av klasse, generasjon 
og sivilstand, innledet de 
et tett samarbeid med det 
liberale bondepartiet 
Venstre i forfatnings-
kampens siste fase, og 
frem mot innføringen av 
parlamentarismen i 1901. 
Heretter kunne Venstre 
som nytt regjeringsparti 
gjennomføre sitt reform-
program med blant 
annet lik og alminnelig 
valgrett. Fokuset ble 
heretter f lyttet fra 
kampen for kvinners 
stemmerett til kampen 
for kvinnerepresentasjon, 
i  f ør s te  om g a ng 
lokalt fra 1908, da 

kommunevalgloven ble reformert, og 
nasjonalt fra 1915, da grunnloven ble 
endret.         

 I 1905 brøt den sosialliberale fløyen 
ut av Venstre og stiftet et nytt parti, Det 
radikale Venstre. Det var denne fløyen 
som hadde ført likestillingspolitikken så 
langt. De Radikale skulle bli det første 
feministiske partiet i moderne forstand, 
dannet som det var av døtre og sønner av 
den første kvinnesaksgenerasjonen. Larsen 
hevdet at kameratekteskaper mellom 
likestilte partnere, også profesjonelt, var 
typisk for medlemmene i dette unge partiet. 
Det vakte for eksempel oppsikt langt ut 
over landets grenser at Mathilde Zahle 
beholdt sitt arbeid som riksdagsstenograf, 
også etter at ektefellen P. Chr. Zahle ble 
statsminister i 1909. Et annet radikalt 
par med makt var Elna Munch, den 
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mest markante av det første kullet av 
kvinnelige folketingsmedlemmer, og den 
kommende mangeårige utenriksminister 
P. Munch. Elna Munch stiftet i 1907 
Landsforeningen for Kvinders Valgret, 
som kan betraktes som en modell for den 
partipolitiske kvinneorganiseringen som 
fremover skulle bli et sentralt element i 
kvinnebevegelsen.  

– Det er imidlertid typisk for den 
svakere institusjonelle forankringen i 
Danmark at den formelle partipolitiske 
kvinneorganiseringen kom spredt og sent, 
avsluttet Larsen. For eksempel vedtok 
Socialdemokratiet, som ble dannet i 
1876 med lik og alminnelig stemmerett 
på sitt program, et desidert forbud på 

Under hovedsesjonen foredro Jytte Larsen fra 
KVINFO i Danmark om kvinnebevegelsens arbeid 
i dansk politikk. Foto: Sigbjørn Løland Torpe.

Christina Florin foredro under hovedsesjonen om hva kvinnene faktisk gjorde når de kjempet for 
stemmeretten på begynnelsen av 1900-tallet. I boka Kvinnor får röst gjør hun en kartlegging av den 
politiske kulturen i den svenske stemmerettsbevegelsen, gjennom aktivistenes brevkorrespondanse med 
hverandre. Foto: Sigbjørn Løland Torpe.
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partikongressen i 1908: «Der er ingen 
plads til separate kvindeforeninger 
i partiet. Der er kun plads til 
kvindefagforeninger i fag uden mænd 
og underordnet centralorganisationen. 
Kvindebevægelsen og kvindepartier er 
irrelevante».  

 
Stemmerettskamp fra 
kjøkkenbordet
Etter Blom og Larsens politiske og 
institusjonelle fokus la hovedsesjonens 
siste innleder vekten på kvinnebevegelsens 
aktører. Christina Florin, professor og 
historiker ved Universitetet i Stockholm, 
gav oss et nærblikk på hvem disse kvinnene 
var, og hva som fikk dem til å forlate hjem 
og familie for å kjempe kampen for at 
kvinner skulle få stemmerett. Kvinnenes 
liv, deres aktiviteter og erfaringer ble på 
denne tiden definert til den private sfæren. 
Nå krevde kvinner å få tilgang til de politiske 
institusjonene, de ville regnes som en del 
av staten og offentligheten. Florin løftet 
fram enkle spørsmål som aktørene i denne 
kampen fremmet:     
– Hvorfor skulle kvinne betale skatt, og 
hvorfor skulle de følge loven når de ikke 
fikk være med på å vedta den? 
      De kvinnelige aktørene arbeidet for 
å få innflytelse institusjonelt gjennom 
tradisjonelle politiske veier, blant annet 
gjennom opinionsarbeid, partiarbeid, 
avisinnlegg, egen presse og offentlige 
møter. Men stemmerettsbevegelsens 
kultur var også rettet inn mot den 
private sfæren, noe Florin presenterer 
i sin bok Kvinnor får röst fra 2006. 
Kvinnene bedrev det Florin betegnet 
som privatagitasjon – holdningsskapende 
arbeid gjennom personlige møter – der 
brevskriving, fortrolige samtaler, møter 

i hjemmet, postkortkampanjer, fester og 
følelsesladede demonstrasjoner var blant 
virkemidlene. 

Menn som strategi 
Selv om menn ble definert som hoved-
motstandere i kampen for kvinnelig 
stemmerett, ble nettopp mannen brukt 
strategisk til å oppnå aktivistenes mål. 
Kvinnene spilte på nære elementer – 
gjennom personlige kontakter kunne 
man nå frem til offentlige arenaer, og de 
lånte også nettverket fra sine menn og 
slektninger. Det betød at hjemmet, familien 

Han: – Jag älskar er så länge solen brinner ! 
Hon – Inte nog. – Jag älskar er til månen börjar 
lysa om dagen ! – Inte nog. – Jag älskar er til 
kvinnan får politisk röstsrätt ! – O, Axel, jag er 
din ! Omslagsbilde i boken Kvinnor får röst. 
Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas 
rösträttsrörelsen, av Christina Florin, Atlas 
akademi: Stockholm, 2006.
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Vi kan vente en lengre og mer utførlig artikkel fra de tre 
kjønnshistorikerne Ida Blom, Jytte Larsen og Christina Florin i 
neste utgave av Historisk tidsskift som utkommer høsten 2013.

Fv. Elisabeth Haavet fra Universitetet i Bergen kommenterte de tre innleggene fra Ida Blom 
(Universitetet i Bergen), Christina Florin (Universitetet i Stockholm) og Jytte Larsen (KVINFO, Kön, 
vitenskap information og forskning i Danmark). Foto: Sigbjørn Løland Torpe. 

og følelsene ble inspirerende kilder og en 
arena for politikk. På denne måten ble 
det offentlige blandet sammen med det 
private. Uten godkjenning fra ektemennene 
var det ikke mulig for kvinnene å drive 
stemmerettsbevegelsen. De trengte 
støttende menn for å kunne gjennomføre 
prosjektet ettersom det bare var menn som 
hadde rett til å vedta nye lover.  

Florin tilføyde at noen av de mest tone-
angivende stemmerettskvinnene hadde 
sin tidligere ideologiske bakgrunn i 
1880-tallets politiske radikalisme, og hadde 
nære kontakter med tidens intelligentsia 
på den liberale og sosialdemokratiske 
venstrekanten.          

– De var til och med gifta med några 
av dem, avsluttet Florin.
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En av sesjonene som særlig vakte interesse 
var presentasjonen av boka Fortalt fortid. 

Norsk historieskriving etter 1970 redigert av 
forfatterne Teemu Ryymin, Jan Heiret og 
Svein Atle Skålevåg, alle historikere fra 
Bergen (Uni Rokkansenteret og Universitetet 
i Bergen). Boka er et sluttprodukt 
av forskningsprosjektet «Mangfold, 
fragmentering, enhet: Historieskrivning 
etter 1970» (2009 – 2013) som ble satt i 
gang etter Forskningsrådets evaluering av 
norsk historieskriving i 2008. 

Å skape er å fortelle
Forfatterne, 13 i tallet, dekker utvalgte 
historiske felt som er beskrevet siden 1970, 
som «nasjonalhistorie», byhistorie, kvinne- 
og kjønnshistorie, arbeidslivshistorie, 
minoritetshistorie (jødisk, samisk og kvensk 
historie), vitenskapshistorie, økonomisk 
historie og antikkens historie. Innfallsporten 
deres har vært å se på hvordan norske 
historikere har fortalt sine perioder og felt, 
hvordan fortellingene i tekstene er bygd opp, 
og hvordan de skaper mening. Til grunn for 

Fortid – fortalt etter 1970

Debatten om metodologisk nasjonalisme i norsk historieskriving 
er ikke over. Et av høydepunktene under Norske historiedager var 
lanseringen av boka som utforsker den siste generasjonens historiske 
grunnfortellinger. For å kunne utfordre slike mønstre må vi være obs 
på at de finnes, var budskapet fra forfatterne. 

Lena Ingilæ Landsem
Historikeren

analysene ligger en oppfatning om at å skrive er 
å fortelle, og at språket ikke bare er et medium 
som formidler kunnskap. Historie skapes 
når historikerne formulerer sine fortellinger. 
Hvem utpekes som handlingsaktører? Hvem 
tildeles offerroller? Hvilken kontekst plasseres 
de i og hva er kildenes rolle?  Historikernes 
metodiske grep er med på å bestemme hva 
som blir det meningsbærende i fortellingen.
   – Tilkomsten av nye felt innenfor 
historieforskningen over de siste tiårene har 
ført til en viss fragmentering. Er det fortsatt 
mulig å snakke om ett historiefag? spurte 
Ryymin og Heiret retorisk under foredraget. 
Svaret var vel at selv om mangfoldet har økt 
i tida etter 1970, består det nasjonale som 
integrativt rammeverk, på tross av ulikhetene 
og innslaget av feltinterne diskusjoner. Om 
dette kunne man brukt Jan Eivind Myhre 
metafor “vi historikere har mange rom, men 
holder oss til ett hus”.   
        Bidragsyterne til Fortalt fortid har sett på 
historiefaget som disiplin, dens metodebruk 
og fortellingsstrukturer, og håper den nye 
boka kan bidra til felles refleksjon omkring 
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Fv. Svein Atle Skålevåg, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Teemu Ryymin, forsker I ved Uni 
Rokkansenteret og Jan Heiret førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen presenterte boka Fortalt 
fortid, Norsk historieskriving etter 1970 under Norske historiedager 2013 i Sogndal.

historieforskningen, også deres egen 
produksjon. Forskerteamet representerer 
en ny generasjon historikere og er alders- 
og karrieremessig nokså homogen. De 
har lest historiske hovedverk i lys av nyere 
narrativ historieteori, og opparbeidet en 
felles plattform av begreper og forståelse. 
Ifølge forfatterne må boka ikke leses som en 
faglig anmeldelse av de undersøkte arbeidene, 
men som en leting etter narrative strukturer 
og underliggende meningsinnhold, ei side 
ved norsk historieforskning de mener er lite 
diskutert tidligere. 

Integrasjon i det nasjonale 
fellesskapet
Utgangspunktet for analysene er diagnosen 
fra komiteen som evaluerte norsk 
historieforskning i 2008: Norske historikere 
skriver i stor grad med nasjonalstaten som 
ramme, de er underlagt en metodologisk 

nasjonalisme. Forfatterne bekrefter dette 
i noen grad. På ulike felt viser de hvordan 
det nasjonale fellesskapet har dannet 
rammeverket for forskningen, med en 
underliggende grunnfortelling om økende 
integrasjon.   

Når kvinne-, arbeider- og minoritets-
historie skrives, handler det i stor grad om 
en kontinuerlig fremmarsj mot anerkjennelse 
av politiske rettigheter, om økt velferd, 
vekst og velstand og om sosial, politisk og 
kulturell utjevning. Slik har nye grupper 
blitt skrevet inn i den norske nasjonale 
rammefortellingen, uten at historieskrivingen 
om dem har utfordret selve rammen. Om 
dette er en god eller dårlig utvikling, ville 
redaktørene ikke kommentere. Bokas mål 
har ikke vært å vurdere om pasienten, altså 
norsk historieforskning, kan friskmeldes, 
poengterte Ryymin, med henvisning til 
Forskningsrådets evaluering. 
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Historieskriving i Norge eller om 
Norge?

Jan Thomas Kobberrød fra Høgskolen i 
Vestfold og Fredrik Thue fra Universitetet i 
Oslo var invitert til sesjonen for å kommentere 
boka. Kobberrød sa seg innledningsvis enig 
med redaktørene i deres hovedkonklusjon 
om at den nasjonale grunnfortellingen i liten 
grad har blitt utfordret gjennom de siste 
tiårs historieskriving. Kobberrød mener, som 
forfatterne også konkluderer med i boka, at 
den norske nasjonale rammefortellingen i 
stedet fremstår som elastisk; nye bindestreks-
disipliner har i all hovedsak blitt skrevet 
sømløst inn i det nasjonale. Samtidig stilte 
Kobberrød spørsmålstegn ved utvalget av 
tekster som har blitt analysert i boka, og 
pekte på at tittelen på boka avspeiler en viss 
uklarhet i prosjektet: Handler boka om 
historieskriving om Norge og norske forhold, 
eller om historieskriving i Norge?, spurte 
Kobberrød. Utvalget av tekster tilsier at dette 
først og fremst er en bok om norske historiske 
prosesser – med unntak av kapittelet om 
antikkhistorie – mens den delen av den 
norske historikerstanden som har befattet 
seg med internasjonale forhold i liten grad 
er representert.   – Det fins flere relevante 
kontekster for norske historikere enn den 
nasjonale rammefortellingen, påpekte 
Kobberrød.     
     Fredrik Thue ga redaktørene ros for å 
ha levert et viktig bidrag til historiefagets 
selvrefleksjon:     
     – Historiefaget er et tekstfellesskap, 
sa Thue, med henvisning til Ottar Dahls 
metode-refleksjoner fra 1950-tallet, og slik 
sett er en bok som drøfter fagets tekster svært 
på sin plass.  Thue pekte samtidig på at bokas 
undersøkelsesopplegg til en viss grad bidrar 
til å forsterke konklusjonen: Boka analyserer 
først og fremst 1968- generasjonens bidrag 
til norsk historieskriving, uten at dette 

Redaktørenes hensikt med boken ble tydelig 
presentert i Sogndal. Analysen av historiefaget er 
verken en friskmelding etter evalueringsrapporten 
fra 2008 eller en oppskrift på hvordan man “bør” 
fortelle historie. –Vi ønsker at alle skal reflektere 
over hvilke grunnfortellinger som preger tekstene 
våre, og bli mer bevisst på hva dette innebærer. Om 
vi skal utfordre dette, må vi være bevisste på disse 
mønstrene og forholde oss til fortellingsdimensjonen 
i tekstene, avsluttet Heiret og Ryymin.

kommuniseres tydelig av forfatterne.    
     – Slik reflekterer boka det ideologisk-
politiske hegemoniet som venstresida har hatt 
innen historieforskningen i Norge gjennom 
de siste tiårene, mente Thue. Det gjenstår 
å se hvorvidt nye generasjoner vil bryte mer 
radikalt med den lange venstretradisjonen i 
faget eller om de vil fortsette å reprodusere 
grunnfortellingen.    
          Sesjonen ble avsluttet med spørsmål fra 
salen og svar fra de tre redaktørene – som 
konkluderte med at diskusjonen tydet på at 
boka er relevant lesning som kan bidra til 
debatt og selvrefleksjon innenfor faget vårt 
i årene framover.
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Oddmund Løkensgard Hoel, første-
amanuensis ved Høgskulen i Sogn og 

Fjordane, plukker oss opp ved Quality Hotell 
Sogndal. Hælen min er tapet, skiutstyret er 
klart og fjelltinden Vangsen (1757 moh.) i 
Jostedalen venter på å bestiges av en liten 
gruppe forventningsfulle historikere. Jeg er 
for nybegynner å regne i dette faget, og skiene 
mine og jeg har ikke rukket å bli perlevenner 
enda. Det slår meg at dette kanskje er et av de 
verre stuntene jeg har kastet meg ut i – men 
jeg tenker ikke å snu! 

Jostedalen – et naturparadis
Vi er ikke de første som søker opplevelser i 
sagnomsuste Jostedalen. Oddmund kunne 
fortelle at det siden 1828 har vært organisert 
føring over Jostedalsbreen, den største breen 
på fastlandet i Europa:    
       – Dette var lenge en ren nytteferdsel over 
breen, men etter hvert ble det flere og flere 
turister som ønsket å se breen. Turismen 

Historikere i «mjølsjø»
Lena Ingilæ Landsem

Historikeren

Det er gråvær ved fjorden i Sogndal. Arrangørene som hadde 
lokket med blomstrende frukttrær og vårtemperaturer, har bommet 
kraftig. Yr viser 2 grader, store snømengder har dekket fjellene og 
kansellert fly fra Bergen og Oslo til Norske historiedager 2013. En 
liten gruppe historikere smiler likevel fornøyd, dette lover godt for 
toppturekskursjonen til Jostedalen.

økte utover 1900-tallet, og for å betjene disse 
grunnla jostedøler og reiselivskapital fra 
Sogndal det lille trehotellet Jostedalsbredens 
turisthotel  i 1920.     
      Bilveien snirkler seg oppover dalen, 
og høye fjell omkranser oss uansett hvor 
blikket farer. Med bilturismen etter krigen 
ble Jostedalsbreen tilgjengelig for flere, og i 
1958 bygde et privat selskap med grunneiere 
og andre interesserte Brevegen frem til 
Nigardsbreen, som er den lettest tilgjengelige 
armen av Jostedalsbreen. Potensialet ble 
utnyttet, og ni år senere startet breførere 
organisert turistføring i blåisen nederst på 
Nigardsbreen:              
        – Trafikken til Jostedalen økte, fortsatte 
Oddmund, og i 1987 ble bedriften Jostedalen 
Breførarlag etablert. De har siden vært 
den store aktøren innenfor breføring på 
Nigardbreen og en av de største og viktigeste 
føringsbedriftene i Norge, konstaterte 
Oddmund.  
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Undertegnede sliter seg opp de siste høydemetrene mens Oddmund Løkensgard Hoel prøver å fange 
virkeligheten inn i fotografiapparatet. Foto: Teemu Ryymin.

Inn i fjellheimen 
Noen kilometer før bygdesentrumet Gjerde 
tok vi av opp mot det kjente turområdet 
Vanndalen og fulgte en anleggsvei, bygd på 
1980-tallet i forbindelse med utbyggingen 
av Jostedalen kraftverk (ca. 900 GWh). 
Vi kom oss helt opp på 690 moh. før 
bilen måtte gi tapt for snøen. Om litt 
dukket Bjørnar Bjørhusdal opp, fører og 
kjentmann fra Fimbul Jostedal, som er en 
av flere føringsbedrifter som har etablert 
seg i området. Etter en kort gjennomgang 
av skred- og turutstyr forlot vi stølen 
i Vanndalen og satte kursen oppover 
heiene.   

Alt er vakkert – dalen, stølen, snøen 
og fjellene, og i fascinasjonen over det hele 

synker jeg også ned i meg selv, og undres 
på hva tre timers gange og 800 høydemeter 
mot toppen egentlig innebærer. Min 
toppturerfaring strekker seg ikke lengre 
enn at turer av dette slaget tidvis oppleves 
meningsløs og uendelig, der fokuset raskt 
sentreres rundt min egen opplevelse av 
den langsomme gangen, den legemlige 
smerten, frykten for snøras og angst for at 
de manglende skiferdighetene skal åpenbare 
seg i sin fulle sannhet.   

Å gå på topptur kan i grunnen 
sammenliknes med prosessen med å være 
stipendiat, tenker jeg. Bragdene har slående 
likhetstrekk ved seg. Man har ingen idé 
om hvor langt det er igjen, og hva som 
egentlig venter av slit og motløshet. Det 
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eneste som er sikkert er 
at du må gjennom denne 
massen over skrivepulten 
eller opp fjellsiden, og 
du må gjøre jobben selv! 
Kollegaer advarte og sa jeg 
hadde tøffe år i vente, og jeg 
tenkte i min enfoldighet at 
når andre kan klare det – 
hvorfor skulle ikke jeg? Det 
var også slik jeg tenkte da 
jeg takket ja til å være med 
på denne ekskursjonen. 
     Sammenligningen kan 
trekkes langt, men 
toppturer i Jostedalen er 
tydeligvis ikke som andre 
toppturer, og kan ikke i 
samme grad sammenlignes 
med å gjøre en doktorgrad. 
Dette var turen der alt 
som kunne vise seg fra sin 
beste side, åpenbarte seg. 
Været var lettskyet og fører 
Bjørnar sørget for rolig 
tempo oppover de lange 
slakke heiene, mens motet 
steg hos undertegnede 
– dette var overraskende 

Fv. Teemu Ryymin og Oddmund Løkensgard Hoel på toppen av 
«den navnløse toppen» med utsikt ned i Krundalen, en sidedal til 
Jostedalen. Foto: Lena Ingilæ Landsem.

Bua
Innimellom sørget Bjørnar for små 
spisepauser, sånn rett før magene gikk 
tomme, slik at vi hadde nok å gå på oppover 
mot «den navnløse toppen» på ca. 1550 moh. 
Her ventet bua, en liten trekanthytte helt i 
kanten på Spørteggbreen. Hytta ble satt opp 
av to privatpersoner sist på 80-tallet, fortalte 
Bjørnar, og eies nå av Jostedal nutleikarlag – en 
liten organisasjon for ski-, bre-, klatre-, og 
turinteresserte. Bua har tålt det meste av vær 
og uvær, og lukket oss inn i le for vinden. Om 

hyggelig og lett. Vi nådde Vanndalsvatnet 
og Bjørnar tok sin vurdering med hensyn til 
skredfare og bekvemmelighet for turfølget, 
og besluttet å ikke føre oss opp til Vangsen, 
men over til andre siden av dalen, opp skaret 
Mannen. Lett nysnø eller «pudder» på 
toppturspråk og «mjølsnø» på jostedalsmål 
lå som et mykt inviterende teppe inn over 
fjellheimen og glitret delvis i solgløtt over de 
høye tinder. Ja, sjøl en patriotisk finnmarking 
må ta til malende nasjonalromantiske 
beskrivelser ved et slikt syn. 
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Øverst til høyre: Bua på toppen av 
«den navnløse toppen» har gitt 
hvile for mang en skifarer. Takk til 
de lokale heltene som bygde hytta 
på 1980-tallet. Foto: Oddmund 
Løkensgard Hoel.

Nederst: Bjørnar svinger opp en 
esspresso i bua 1550 moh. Foto: 
Oddmund Løkensgard Hoel.

dette er vanlig praksis i Breheimen 
nasjonalpark vites ikke, men her ble 
vi altså servert nytrukket espresso, 
laget på gassblussen. Det er ingen 
tvil, dette er toppen av omtanke og 
gjestfrihet!

Skiglede i «mjølsnø»
Mange vil nok hevde at nedkjøringen 
er høydepunktet for toppturer. Mine 
turkamerater kaster seg lekende 
og lett nedover fjellsiden. Det ser 
kult ut. Mitt mål er imidlertid å 
komme meg ned i ett stykke. Det 
går ikke lekende, og er alt annet 
enn lett, men innimellom kjenner 
jeg det – skigleden, farta, det myke 
snølaget – og latteren bobler frem. 
Jeg klarer svingene, klønete, men 
dog. Sola bryter seg frem gjennom 
skylaget, og dalen langt der nede 
åpner seg opp. Det er morsomt, så 
hysterisk morsomt, det er ingen 
mening ved morsomheten, ingen 
poeng, bare barnslig glede. Slik vil 
det forhåpentlig føles den dagen 
man disputerer også. Ren, euforisk, 
glede over fraværet av slit og angst 
og over opplevelsen av mestring.       
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Etter en salig nedkjøring 
ankommer vi bilen. 
Slitne og sultne setter 
vi kursen mot Jostedal 
Hotell. Oddmund 
slår på tråden til Laila 
Gjerde ved hotellet for 
å bestille hjemmelagede 
kjøttkaker, og hun 
setter på potetene. I 
mellomtiden rekker 
vi en tur bortom det 
nybygde Breheim-
senteret. Det gamle 
(bygd 1993) gikk opp 
i flammer i 2011, men 
snart er senteret klart 
for å ta imot sommerens 
turiststrøm. Her får vi 
et glimt av Nigardbreen, 
breen som gikk flere 
kilometer frem under 
den lille istiden og tok 
med seg gården Nigard 
i 1740-årene før den 
igjen trakk seg tilbake.    
        Når vi kommer fram 
til Laila er middagen 
klar, en perfekt av-
slutning på en perfekt 
ekskursjon: natur, slit, 
kameratskap og mat – i 
sannhet den optimale 
lykke – og vel så viktige 
ingredienser i prosessen 
mot ei avhandling som 
reint historiefaglig 
påfyll.  

Bjørnar Bjørhus dansende ned fjellsiden. Foto: Oddmund 
Løkensgard Hoel.

Lena Ingilæ Landsem (undertegnede) fant igjen barnegleden på 
topptur. Foto: Oddmund Løkensgard Hoel.
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Midtøsten med globalhistorisk 
tilnærming

Sverre Steen-prisen består av heder og 
diplom, og deles ut til en person eller 
gruppe av personer som har utmerket seg 
ved ypperlig formidling av historie på høyt 
faglig nivå. Prisen kan også tildeles for samlet 
formidlingsvirksomhet.
      Årets pris gikk til Hilde Henriksen 
Waage, professor ved universitetet i Oslo, 
for verket Konflikter og stormaktspolitikk 
i Midtøsten (Oslo: Cappelen Damm 
Akademisk, 2013).
      Juryen la i sin uttalelse vekt på Waages 
gjennomgående evne og vilje til å formidle 
forskning bredt og tilgjengelig på et felt 
som vekker mye engasjement og sterke 
følelser. Uredd og stødig har hun trosset 
trusler og hatefulle ytringer, og blitt en klar 
og tydelig stemme i en komplisert debatt. 
Om selve verket skriver juryen: “Dette er 
en grunnbok som lenge har vært savnet, og 
som utvilsomt vil sette sine spor, kanskje 
også bidra til en mer informert offentlig 
samtale. […] Samtaler med et bredt spekter 
av aktører på alle sider, har dessuten bidratt 
til å gi framstillingen et levende preg. Slik 
blir det demonstrert hvor viktig det er med 
et historisk perspektiv på aktuelle konflikter, 
der det trekkes opp lange linjer i både arabisk 

Årets prisverdige 
Festmiddagen er alltid et høydepunkt under historiedagene, og 
høydepunktets høydepunkt er utdelingen av årets tre HIFO-priser: 
Sverre Steen, HT og Fritt Ord.

og jødisk historie. Samtidig går det fram at 
dagens Midtøsten ikke kan forstås uten å 
tillegge internasjonale stormaktsinteresser – 
helt fra tida rundt den første verdenskrigen 
– en sentral plass. Dermed blir boka noe 
langt mer enn en regionhistorie, den blir et 
fruktbart eksempel på en globalhistorisk 
tilnærming.”

Hilde Henriksen Waage hadde dessverre ikke 
anledning å møte selv, men forlagsredaktør Knut 
Bergem mottok Sverre Steen-prisen i hennes 
sted. Foto: Sigbjørn Løland Torpe.
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Dag Hundstad 
mottok HT-prisen 
for det mest 
nyskapende 
bidraget i 
2012-årgangen. 
Foto: Sigbjørn 
Løland Torpe.

Regionale refleksjoner
HT-prisen har til hensikt å stimulere 
utviklingen av norsk akademisk språkbruk, 
og å styrke Historisk Tidsskrifts posisjon 
som publiseringskanal for faghistorikere. 
Prisen består også av heder og diplom, 
og deles ut til forfatter(e) av et bidrag 
til HT som i særlig grad framstår 
som nyskapende, substansiell og 
gjennomarbeidet.
      Årets HT-pris gikk til Dag Hundstad, 
forsker ved Universitetet i Bergen, 
for artikkelen ”Historikeren som 
regionbygger? – et fagkritisk perspektiv 
på fire landsdelshistoriske verk”. 
      Hundstad har tatt for seg de nye 
landsdelshistoriene, og drøfter deres 
begrunnelse og relevans. Artikkelen 
tangerer debatten om metodologisk 
nasjonalisme, og diskuterer dette i 
skjæringspunktet mellom regional- og 

lokalhistorie. Juryen skriver: “Det blir 
en diskusjon både av bruk av historie 
for bestemte formål og av regional-
historiens faglig innhold. Formen er 
avslappet, og innbyr til tankevekkende 
refleksjoner på høyt analytisk nivå med 
en begripelig og inviterende språkføring. 
Artikkelens nyskapende bidrag er måten 
forfatteren systematiserer observasjoner 
av et nytt felt som kanskje har falt mellom 
etablerte størrelser som nasjonal historie 
og lokalhistorie, og hvordan han bruker 
dette som et utgangspunkt for mer 
allmenne refleksjoner.”

Skattejakt ga uttelling
Den tredje prisen har sitt utgangspunkt 
i en gave fra Fritt Ord, som har gjort 
det mulig å dele ut et stipend på 
25 000 kroner til en nyuteksaminert 
mastergradskandidat. Midlene skal 
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Kristine Sævold 
fikk stipend for 
å bearbeide 
masteroppgaven 
for publisering. 
Foto: Sigbjørn 
Løland Torpe.

brukes til å bearbeide masteroppgaven 
for publisering. Stipendet ledsages av et 
diplom. 
     Mottaker av fritt Ord-stipendet for 
2013 er Kristine Sævold for hennes 
masteroppgave fra Universitetet i 
Bergen med tittelen: En skattepolitisk 
konfrontasjon med skatteparadiser. Det 
norske Finansdepartementets narrativ om 
nasjonalpolitisk avmakt i møte med et globalt 
fenomen 1970 til 2012.
           I juryens begrunnelse står det: “Oppgaven 
handler om Finansdepartementets 
arbeid for å få til internasjonale avtaler 
som begrenser mulighetene til å 
unndra midler fra beskatning gjennom 
bruk av skatteparadiser. Dette er et 
interessant og viktig spørsmål, og det er 
et eksempel på et meget aktuelt tema: 
Nasjonalstatenes muligheter til å håndtere 
globale fenomener. […] Sævold følger de 

internasjonale forhandlingene inngående 
fram til 2009 som ble et gjennombruddsår 
for informasjonsutvekslingsavtaler. Et 
interessant poeng er den amerikanske 
presidentens partitilknytning. Under 
republikansk styre stanset arbeidet opp, 
men med en president fra demokratene 
fikk det ny fart. Det er et meget krevende 
felt Kristine Sævold har valgt for sin 
masteroppgave, med innfløkte juridiske 
spørsmål og komplekse internasjonale 
forhandlinger. Dette har hun greid å 
sette seg inn i og analysere på en meget 
imponerende måte. Man kan ikke si at 
norske historikere i særlig grad har vist 
interesse for skatt og beskatningsforhold 
og slett ikke knyttet til internasjonale 
forhold. Hun har altså utført et betydelig 
nybrottsarbeid.”
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Fem på konferanse
Kristoffer Watn

historiestudent ved Universitetet i Tromsø

Mari Sofie Sandvik, masterstudent ved 
Universitetet i Bergen Foto: Sigbjørn Løland Torpe.

Hvordan synes du norske historie-
dager 2013 har vært?

Det har vært veldig kjekt, spesielt 
synes jeg det overordnede temaet i 
år var interessant. Jeg var med på 
ekskursjonen til Kaupanger og synes 
det var fint å få et lokalt perspektiv 
på kvinnekamp, som f lettet seg 
inn i det overordnede temaet. Jeg 
synes Sogndal var et godt sted å ha 
konferansen og omgivelsene ga god 
mulighet til å sosialisere med andre 
historikere. 

Var det noe du likte spesielt godt?

Spesielt var jeg glad for sesjonene 
om regioner og fylke som historiske 
forskningsobjekt, siden dette er 
relevant til mitt eget arbeid. Det var 
kjekt at det var i to omganger. Så fikk 
man mulighet for mer fordypning og 
refleksjon.
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Arne Langhelle, Universitetslektor ved Universitetet 
i Stavanger  Foto: Sigbjørn Løland Torpe.

Maria Halle, stipendiat ved European University 
Insitute Foto: Sigbjørn Løland Torpe.

Hvordan synes du norske historiedager 
2013 har vært?

Jeg er veldig fornøyd med helgen. Det 
var fint med så mange historikere fra 
hele Norden og at det var en såpass stor 
grad av tverrfaglighet. De forskjellige 
bakgrunnene gir mer variert diskusjon! 
Dessuten gjør miljøet her at det er lett å 
få kontakt med kollegaer.

Var det noe du likte spesielt godt?

Jeg holdt selv et foredrag under de frie 
sesjonene og satte veldig pris på å kunne 
få tilbakemelding fra et publikum med så 
mye kompetanse. Jeg arbeider normalt i 
Firenze, derfor var det også supert å kunne 
få tilbakemelding fra et norsk publikum!

Hvordan synes du norske historiedager 
2013 har vært?

Jeg synes det har vært mange interessante 
sesjoner og at Sogndal er en flott plass å 
holde historiedagene.

Var det noe du likte spesielt godt?

Særlig interessant for meg var sesjonene 
om regional utvikling. Jeg arbeider selv 
med en bygdebok for Vindafjord, og 
jeg synes det var interessant å kunne 
se Sogndal og ytre strøk i Rogaland i 
et komparativt perspektiv med både 
forskjeller og ulikheter.
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Anders Timberlid, tilsatt ved Høgskulen i Sogndal
Foto: Sigbjørn Løland Torpe.

Hvordan synes du norske historiedager 
2013 har vært?

Jeg kom dessverre først frem lørdag 
kveld på grunn av været. Fikk med meg 
festmiddagen som var veldig god, og i hele 
tatt synes jeg det har vært godt organisert.
 
Var det noe du likte spesielt godt?

Ble positivt overrasket over at det var så 
god deltagelse på avslutningssesjonene. 
Det er jo ofte et tidspunkt da folk er litt 
slappe etter flere dager med sesjoner.

Hvordan synes du norske historiedager 
2013 har vært?

Det var dumt med været, men sånt må en 
nesten regne med. Vi fikk løst det med å 
utsette hovedsesjonen til klokken tre slik at 
flest mulig nådde frem i tide. I det hele synes 
jeg at helgen har vært en fornøyelse. Det er 
kjekt når historikere kommer sammen, og 
Sogndal er et godt sted for slikt. 

Var det noe du likte spesielt godt?

Kanskje særlig satte jeg pris på hoved- og 
avslutningssesjonene. Et av målene var å 
prøve å trekke hovedtemaet fram til det 
nåværende med foredraget om Kvinner og 
den arabiske våren, og jeg synes dette lyktes. 
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Dag Hundstad, forsker ved Universitetet i Agder
Foto: Sigbjørn Løland Torpe.
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Glimt fra ekskursjoner under norske 
historiedager 2013

På vei til Urnes stavkirke: Ferga mellom Solvorn og Ornes. Foto: Kristoffer Watn.

Guiden Marit Bøen viser fram dekorasjonene på 
utsiden av Urnes stavkirke. Foto: Kristoffer Watn.

Kaupanger stavkirke, bygd i 1130-årene. 
Foto: Sigbjørn Løland Torpe.
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Over: Turen til Kaupanger ble avsluttet med 
åpning av utstillingen «Kvinnestemmer frå Sogn og 
Fjordane» ved de Heibergske Samlinger og konsert 
av Sigrid Moldestad. Foto: Sigbjørn Løland Torpe.

Omvisning i Kaupanger stavkirke. Foto: Sigbjørn 
Løland Torpe.

Kaupanger Hovedgård er et av de få godsene på Vestlandet. Godset var adelig setegård i 1626. Foto: 
Sigbjørn Løland.
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Kjellerrommet er fylt med mennesker 
til HIFO Tromsøs rødvinsseminar. 

Det er skjenket vin i glassene, stearinlys 
på bordene og løst prat i hjørnene. De to 
foredragsholdere for kveldens seminar, Liv 

Heksejakt i rettslokalet
Torstein Stave

HIFO-Tromsø

Litt over 90 mennesker ble torturert til døde eller henrettet for hekseri 
i Finnmark på 1600-tallet. Historiske rettsdokumenter gir detaljerte 
beskrivelser av de ulykkelige skjebnene. På et HIFO-seminar om 
denne menneskeforfølgelsen møtte vi to kvinner og et bare åtte år 
gammelt pikebarn anklaget for trolldom – og lagmannen som kjempet 
for trollkvinnenes rettferdighet.

Helene Willumsen og Rune Blix Hagen, 
gjør seg klare til å forferde de frammøtte. 
Sammen skal de fortelle et mørkt kapittel 
i Finnmarks historie, og den koselige 
stemningen i lokalet står i skarp kontrast 

Randi Rønning Balsvik åpnet Rødvinseminaret som denne gangen ble arrangert på Nedentil i Tromsø. 
Ca. 30 mennesker hadde funnet veien hit den 14. mars 2013. Foto: Lena Ingilæ Landsem.

Lokallag
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til kveldens dystre emne: hekseforfølgelse, 
tortur og død ved ild.

Unike kilder
Finnmark var det område av Norge der 
de mest alvorlige trolldomsprosessene 
foregikk. På 1600-tallet ble mellom 130 og 
140 kvinner og menn i Finnmark anklaget 
for brudd på trolldomsparagrafen, og av 
disse døde litt over 90 – enten fordi de 
ble dømt til ild og bål eller halshugging, 
eller fordi de ble torturert ihjel. Fokuserer 
vi på Øst-Finnmark, det vil si øst for 
Porsanger-fjorden, finner vi hele 111 av 
de mellom 130 og 140 anklagede, og 75 
av dem døde. Spesielt kvinner var utsatt 
og utgjorde for hele Finnmark 82 % av 
de tiltalte.
    På denne tid var det bosatt knapt 
3000 mennesker i hele Finnmark, noe 
som understreker alvorligheten av dette. 
Prosessomfanget i forhold til folketall 
var nesten uten sidestykke sammenlignet 
med resten av Europa, og i forhold til 
resten Norge er området i en ubehagelig 
særstilling. 
       Kildene som forteller om disse tragiske 
hendelsene i Øst-Finnmark er eksepsjonelt 
gode. Dermed vet vi svært mye om hva 
som skjedde og om menneskene som var 
involvert. Ingen andre steder i Norge 
har en like god kildesituasjon. Ut fra 
historiske rettsdokumenter forteller Liv 
Helene Willumsen, professor i historie, 
om to kvinner og en småjentes uttalelser 
i rettslokalet, og etterpå gjør Rune Blix 
Hagen, førsteamanuensis i historie, oss 
oppmerksom på en viktig person fra 
denne tiden – en lagmann som gjorde en 
forskjell som «trollkvinnenes» forsvarer.

Tilståelsen: I pakt med Djevelen
Liv Helene Willumsen har jobbet med 
trolldomsprosesser og hekseskikkelsen 
i mange år. I kveld snakker hun om tre 
kvinners møte med rettsvesenet tiltalt for 
trolldom.
    – Jeg vil begynne med et kort rettsmøte, 
sier Willumsen, nemlig en tilståelse. Maren 
Sigvaldsdatter ble angitt i den verste 
kjedeprosessen i Norge. I en periode på 
seks måneder mellom november 1662 og 
april 1663 ble hele 30 kvinner anklaget, 
og av disse ble 20 dømt til ild og bål eller 
torturert ihjel. Maren hadde flere barn, 
og to av hennes døtre ble også anklaget og 
utla andre. Hun ble angitt av den første 
anklagede i denne kjedeprosessen, og tilsto 
med en gang. I tingboka kan vi lese at hun 
tilsto «godvillig». 
    – En indikasjon på tortur, forklarer 
Willumsen og fortsetter: Hun var 
sannsynligvis utmattet etter sterkt press 
og ville bare ha det overstått. I Danmark/
Norge var det ulovlig å bruke tortur for å få 
tilståelser før dom var avsagt, men det var 
tillatt etter domsfellelse. Vi finner mange 
tegn på bruk av tortur i trolldomsprosessene 
i Øst-Finnmark der skriveren bruker ordene 
«godvillig» og «frivillig» om tilståelser. 
    Maren hadde blitt beskylt for å være 
delaktig av en «trolldomsaksjon» mot en 
velstående Bergensborger da hun og noen 
andre angivelig prøvde å senke skipet hans. 
Maren tilsto å ha lært trolldomskunsten 
gjennom en kombinasjon av en drikk med 
melk, forsverging av Gud og troskapsed til 
en mann med svarte klær. Denne mannen 
med svarte klær var helt klart Djevelen. Slike 
rapporter bærer bud om en demonologisk 
forestilling som var begynte å vinne frem 

Lokallag
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blant både lærde og lekfolk. 
    – Det kanskje viktigste i denne alvorlige 
tilståelsen var samarbeidet med andre 
trollkvinner og dermed tanken at det 
fantes en hemmelig hær av trollfolk på 
jorden ledet av Satan selv. En kollektiv 
trolldomsoperasjon mot Guds makt var 
trolig det mest skremmende kongens 
utnevnte kunne møte, og dette gjorde at 
trolldomsutøvelse ble sett på som spesielt 
alvorlig, sier Willumsen.
    Maren endte sitt liv bundet på en stige 
som ble veltet over et stort bål, i likhet 

med mange andre i Europa som ble brent 
ihjel. Ilden representerte frelse fra tidligere 
synder, og skulle gjøre de anklagede bedre 
rustet til den endelige dommen de ville få 
når de sto fremfor Gud. Alt dette foregikk 
i det offentlige rom, og folk i nærheten 
måtte overvære henrettelsen, trolig for 
avskrekkelsens skyld. 

Nektelsen: Vannprøve 
Ingeborg, Peder Krogs hustru, ble anklaget 
i den samme kjedeprosessen som Maren. 
Den store forskjellen var at Ingeborg nektet 

Norges mest kjente heksefjell, Domen i Øst-Finnmark, ble først nevnt som samlingsted for trollkvinner 
i en tilståelse fra 1662. På fjellknausen feiret heksene St. Hansaften med Satan. Flere fortalte om 
guidet omvisning i Helvete i forbindelse med heksesabbaten på Domen. Sorenskriver i Øst-Finnmark, 
Hans Paus, kunne på midten av 1700-tallet berette om funn av råtne sopelimer på Domen. Tresnitt 
av amtmann Hans H. Lilienskiold fra om lag 1695.
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for å ha tatt del i noe konspirasjon eller å 
kunne trolldom. For å renvaske seg selv 
ønsket hun å la seg prøve på vannet. 

Vannprøven ble regnet som en 
gudsdom, der vannet ble ansett som et 
hellig element, og den anklagede ble bundet 
med høyre hånd til venstre fot og venstre 
fot mot høyre hånd og senket i sjøen. Hvis 
hun sank, betydde det at hun ble akseptert 
av vannet og dermed av Gud, mens hvis 
hun fløt, skjøv vannet henne fra seg fordi 
hun var et ugudelig menneske. 

Utover 1660-tallet var det ifølge 
Willumsen relativt vanlig i Finnmark for 
anklagede å la seg prøve på vannet for å 
bevise sin uskyld, men det er ingen kilder i 
Finnmark der de prøvede sank og unnslapp 
anklagene. Vannprøven var adskillig mer 
utbredt i Finnmark enn i resten av Norge.

Det står i rettsreferatet at Ingeborg 
fløt som en dubbel (flytekork), og hun ble 
etterpå torturert. Selv om Ingeborg hadde 
fått en gudsdom imot seg, var det ingen 
hjemmel for dette i loven.  Vannprøven 
ble ikke regnet som bevis i en juridisk 
sak. Torturen var derfor ulovlig. Ingeborg 
fortsatte å nekte, og hun døde under tortur 
før domfellelse. 
– Og så ble hun likevel brent på bålet, selv 
om hun hele tiden sto ved sin uskyld, sier 
Willumsen.

Småjenter anklaget
Karen Iversdatter på åtte år var datteren 
til Maren Sigvaldsdatter, og sammen med 
søsteren Ingeborg Iversdatter ble hun selv 
anklaget og angav andre. Begge var bare 
barn, men bekjente fantastiske historier 
i retten. 
– Karen fortalte hun hadde vært 
med f lere andre i fugleham på vei til 

Vardøhus festning for å kaste trolldom 
over amtmann Christopher Orning ved 
å bruke knappenåler. De mislyktes med 
sine onde gjerninger angivelig på grunn 
av amtmannens sterke gudstro, refererer 
Willumsen. 
    Karen, Ingeborg og et tredje pikebarn, 
Maren Oelsdatter, var de første barna 
som ble anklaget i trolldomsprosessene 
og representerte derfor et nytt element fra 
demonologien. Ifølge læren satt trolldom 
spesielt sterkt i familier, og en mor kunne 
tilby sin eldste datter til djevelens tjeneste. 
    Disse nye idéene stammet trolig fra 
en «lærd» kvinne som var fengslet på 
Vardøhus, Anne Fredriksdatter Rhodius, 
datteren av Fredrik IIIs hoff lege. En 
plutselig eksplosjon av nye demonologiske 
elementer slo til i Vardø under hennes 
opphold. 
– I kildene får vi vite at hun fikk gå fritt 
rundt på Vardøhus festning og var ofte 
involvert i forhørene av trollkvinnene. 
Hun formanet de anklagede om å tilstå 
og indoktrinerte de utsatte kvinnene, og 
ikke minst barna, med nye idéer, forteller 
Willumsen. 
    Tanken om at djevelen kunne få barn 
med kvinner kom for første gang frem i 
Finnmark under denne kjedeprosessen. 
Djevelen kunne ikke lage liv selv, så for 
å kunne lage sine demoner stjal han sæd 
fra menn ved å omskape seg til en kvinne 
(succubus), så manipulerte han sæden før 
han omskapte seg til en mann (incubus) 
og inseminerte trollkvinner.  
– Det ble satt frem spørsmål om disse 
anklagede pikebarna skulle sendes til 
ild og bål, men heldigvis bestemte det 
lokale rettsapparatet å utsette dommen 
til lagmannen over Nordlandene og 

Lokallag



33

Historikeren 2-13

Finnmarken kom til Vardø. Lagmannen 
frikjente barna for trolldomsanklagene, 
avslutter Willumsen.

Trollkvinnenes forsvarer
I disse tre kvinnenes møte med retts-
apparatet ser vi tre forskjellige skjebner 
som på mange måter symboliserer hvordan 
trolldomsprosessene foregikk i Øst-
Finnmark. Kvinner ble utsatt for press, 
og mange ble torturert.
     – Men var det virkelig ingen lyspunkter 
i denne grusomme perioden, var det 
ingen som prøvde å motvirke disse sterke 
kreftene?, spør Rune Blix Hagen retorisk 
ut i forsamlingen. Hagen er kveldens andre 
foredragsholder, og en av de fremste forskere 
på hekseforfølgelse i Norge og Europa. I 
kveld er han kommet for å fortelle om 

Bilde over og under: Liv Helene Willulmsen har arbeidet nært inn på kildene og har transkribert 
rettsdokumentene fra 1600-tallet i Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift. 2012. 
Foto: Lena Ingilæ Landsem.
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Mandrup Pederssøn Schønnebøl. Han var 
den nevnte lagmann over Nordlandene og 
Finnmarken – og trollkvinnenes forsvarer 
i rettslokalet på Vardøhus festning.
    Schønnebøl ser ikke ut til å ha vært 
overbevist om trollfolkets trussel. Født inn i 
et lagmannsdynasti er det lite i kildene som 
viser hans kvalifikasjoner som lagmann. Vi 
finner ingen formell juridisk utdanning, 
men han hadde en lang militær karriere 
med mange utmerkelser. Ettersom han var 
sønn av tidligere lagmann for Nordlandene, 
er det sannsynlig at han kan ha lært mye 
av farens virke. Mandrup Schønnebøl var 
svært opptatt av at dansknorsk prosessuell 
lov og rett ble fulgt.  Det førte til at utfallet 
ved trolldomsprosesser endret seg radikalt, 
ifølge Hagen.   
    
 Mannen som stoppet hysteriet
– Under Norges verste hekseforfølgelse 
i Øst-Finnmark i 1662 og 1663 var det 
Schønnebøl som klarte å stoppe et hysteri 
som på noen få måneder krevde 19 kvinneliv, 
sier Hagen. Da Schønnebøl kom til Vardø 
sommeren 1663, satt ti «trollkvinner» og 
«trollunger» (yngre enn 12 år) i det såkalte 
trollkvinnefengselhullet i Vardøhus festning. 
Schønnebøl frikjente straks ni av disse 
personene, som var anklaget i den store 
kjedeprosessen. Én av ungjentene ble likevel 
dømt til tukthus i Bergen.
    Særdeles alvorlige lovbrudd, som for 
eksempel konspirasjon mot kongen, ble 
regnet som unntaksforbrytelser. Disse 
tillot bruk av ekstraordinære midler for 
å finne skyldige og dømme dem. Når 
Schønnebøl ikke anså trolldom som en 
unntaksforbrytelse, innskrenket dette de 
lokale myndighetenes mulighet til å presse 
ut tilståelser. Lagmannen praktiserte 

Publikum fikk under seminaret utdelt boka 
Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse (2003). Her 
forteller Rune Blix Hagen om hekser fra antikken 
til romantikken, om hekseprosessene i Norge og 
Europa, om demonologi og moderne heksekult, 
Sagaen om Isfolket og Disneys hekser. Her får 
du også møte heksas nære slektninger i form av 
demoner, trollfolk og sjamaner. Foto: Lena Ingilæ 
Landsem.

dessuten sitt motto, som var: «ingen 
udediske mennesker må stå til troende i hva 
de sier». Med andre ord: ingen umoralske 
mennesker kunne føre bevis mot en anklaget. 
Beskyldninger fra andre «trollfolk» hadde 
ikke rettslig tyngde, og skulle avvises.
    Dette satte en effektiv stans for frem-
tidige kjedeprosesser, som var avhengig 
av at trolldomsanklagede angav andre 
«trollfolk». Schønnebøl brukte også loven 
effektivt for å gjøre det vanskeligere for å 
få dømt «trollfolk» ved å sette høye krav 
til vitnehabilitet. I alvorlige straffesaker 
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krevde loven to uavhengige, frie, troverdige 
og edsvorne personer for å kunne dømme 
noen fra livet. Han brukte også aktivt 
skussmålsinstitusjonen, det vil si spurte 
lokalsamfunnet om hva de mente om de 
anklagede. Ofte gikk lokalsamfunnet god 
for de anklagede. Vannprøven ble avvist 
gjennom manglende hjemmel i loven, 
noe som tyder på at Schønnebøl ikke var 
tilhenger av gudsdom.
    Under Mandrup Schønnebøls tid som 
lagmann fra 1647 til 1682 var han til stede 
ved 23 av de totalt 71 trolldomsprosessene 
som ble ført. Av disse 23, frikjente han 19 
kvinner og ungjenter, bøtela en mann og 
en kvinne og dømte to kvinner på sin hals 
for brudd på trolldomsparagrafen. Disse 
to ble ikke dømt til ild og bål som de lokale 
myndigheten brukte, trolig fordi det ikke 
var hjemmel i lovverket til dette. Schønnebøl 

fremstår gjennom dette som en legalist, 
og får av nestoren av trolldomsforskning, 
historiker Hans Eyvind Næss (tidligere 
statsarkivar ved Statsarkivet i Stavanger, 
nå seniorrådgiver hos Riksarkivaren), æren 
for at heksehysteriet i Norge stoppet opp.

Fv. Rune Blix Hagen, Randi Rønning Balsvik og Liv Helen Willumsen sto for HIFO-Tromsøs 
Rødvinseminar. Foto: Lena Ingilæ Landsem.

Torstein Stave, som har skrevet 
denne sammenfatningen fra HIFO-
møtet i Tromsø, avla høsten 2012 
sin mastergrad ved Institutt for 
historie og religionsvitenskap 
på avhandlingen Da Lucifer kom 
til Vardøhus. En undersøkelse av 
demonologiske idéers utbredelse 
i Finnmark i forhold til resten av 
landet. Avhandlingen er tilgjengelig i 
fulltekst fra Universitetsbiblioteket 
i Tromsø: http://munin.uit.no/
bitstream/handle/10037/4829/thesis.
pdf?sequence=2
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debatt ...

I Historikeren nr. 1/2013 stilte Steinar 
Rønning et meget relevant spørsmål: Er 
det Snorre Sturlason eller historikerne som 
skriver Norges historie? Med utgangspunkt 
i sin utmerkete mastergradsoppgave, 
fokuserte han der på nasjonale myter og 
den norske nasjonsbyggingas innflytelse 
på skrivinga av Norges historie.
      Hva så med samene i dette bildet? 
Det er ikke vanskelig å se at dyrkinga 
av norsk-nasjonale myter har ført til at 
de er blitt omtrent borte fra historia. 
De fleste mennesker i vårt land kjenner 
derfor ikke noe som helst til det samiske 
territorielle bidraget til staten Norge. De 
aller fleste tror – noe som er innprenta 
i slektsledd etter slektsledd – at Harald 
Hårfagre samla Norge til ett rike på slutten 
av 800-tallet. Derfor er det heller ikke 
mange som vet at den endelige samlinga 
av Norge skjedde i Finnmark – en region 
som er halvannen gang Belgias størrelse.
      I 1613 kom kyst- og fjordområdene 
i denne regionen, minus Sør-Varanger, 
for første gang helt og holdent under 
den dansk-norske kongens suverenitet. 
Den indre delen av Finnmark ble ikke 
en del av Norge før i 1751. Norges siste 

Harald Hårfagre, samene og den 
norske nasjonsbygginga

Steinar Pedersen, 
førsteamanuensis ved Samisk høgskole i Kautokeino 

fastlandsgrense ble ikke fastlagt før i 1826, 
da det øst- eller skoltesamiske området – 
som nå er Sør-Varanger, ble innlemma i 
riket.  Det var om lag tusen år etter Harald 
Hårfagres (såkalte) rikssamling. 
      Med noen hederlige unntak er det få 
norske historikere som har tatt for seg 
grunnen til at samene nærmest ikke har 
vært en del av historien i Norge. Kan denne 
tilsynelatende unnfallenheten forklares 
med det som skjedde i historiefaget under 
den norske nasjonsbygginga? 
      Innenfor ramma av nasjonsbygginga 
var det den norske historiske skole – 
hvor Rudolf Keyser og P.A. Munch sto 
sentralt - som bidro til å sette samene 
utenfor både samfunnet og historia. Det 
som var helt gjennomgående i denne 
historieskrivinga, var at nordmennene 
ble fremstilt som de «dannede» – med en 
overlegen samfunnsorganisasjon – helt fra 
det første møtet mellom folkegruppene 
fant sted et par tusen år tidligere.  Dette ble 
plassert i motsetning til samenes «tilfeldige 
omflakking» og «ville, rå og usle» levesett - 
et «laverestående» folkeferd både i åndelig 
og legemlig henseende.

Samene ble beskrevet som at de 
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De første menneskene som omtales fra kysten av Finnmark på slutten av 800-tallet, var samiske 
fiskere, jegere og fuglefangere (Ottars beretning).  Kilde: Leem, Knuud: Beskrivelse over Finmarkens 
Lapper. Kiøbenhavn 1767 Tegning nr, LXXIV.
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Steinar Pedersen. Foto: John Greiner Olsen.

opprinnelig var en vill, usivilisert og 
nomadisk flyktningegruppe fra sør. De 
var kommet til det området som seinere ble 
Norge, relativt kort tid før den germanske, 
norrøne innvandringa fra øst og nord. 
Ifølge Keysers innvandringsteori, som ble 
en rettesnor for historikere på 1800-tallet, 
var samene nordmennene underlegne både 
i åndelig, fysisk og våpenteknologisk 
henseende. Derfor var det «enkelt og 
naturlig» for den norrøne folkestamme 
å fortrenge de samiske nomadene til de 
ytterste utkanter, eller delvis utrydde dem 
under innvandringa.

Samene dreiv ikke jord- eller åkerbruk. 
De var nomader og eide ikke grunnen. 
Derfor mente Keyser (og Munch) at 
nordmennene tok ubebygd land. Der de 
germanske folkestammene slo seg ned 
var det kun disse som eide jord og som 
dermed etablerte staten. Eiendomsrett 
til jord oppstod ikke før de innvandrende 
nordmennene slo seg ned i landet som 
bønder og tok jord til eie som odel. Folket 
var de frie norske bøndene. Samene var 
ikke regnet som en del av folket. De 
tilhørte ikke det rettssamfunnet som var 
bygd opp i Norge av den nordgermanske 
folkestammen som nordmennene tilhørte. 
      Ut fra fundamentet som ble lagt av denne 
akademiske retninga, er det også lettere å 
forstå de omfattende negative endringene 
i forhold til samiske materielle, språklige 
og kulturelle rettigheter som fant sted fra 
slutten av 1840-tallet og utover. En annen 
dimensjon som heller ikke har vært spesielt 
sterkt påakta i norsk historieskriving, er 
samenes stilling før og etter 1814.  Det 
kan se ut til at samene har kommet i en 
kvalitativt annen og vanskeligere situasjon 

under det norske styret etter 1814, enn 
under det tidligere danske. 
      I forhold til statens myndigheter var 
samene nå blitt en minoritet på en helt 
annen måte enn i den gamle multikulturelle 
danske staten. Hovedstaden var ikke 
lenger i København – sentret i en stat 
med mange ulike språk og kulturer – og 
dermed også med tradisjon og kompetanse 
i f lerkulturelle relasjoner. Det nye 
rikssentret ble nå Kristiania – hvor man 
med alle midler prøvde å skape en egen 
norsk-nasjonal plattform. Norskhet og 
statens interesser ble der sammenfallende 
størrelser. 

Hvor mange elever i den norske  skole har 
lært noe om den norske nasjonsbyggingas 
negative påvirkning på samisk kultur, og – 
om hvordan holdninger som disse gamle 
strukturene skapte, fortsatt har innflytelse 
i dag? 

debatt ...
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?QUIZ

1

2

3

4

5

7

9

8

Kvinnekampkviss

6

Svar på Quiz  side 54

10

Trine Rogg Korsvik
PhD-stipendiat ved Universitet i Oslo

I september 1970 kom den amerikanske 
feministen Jo Freeman til Blindern på 
det som er blitt kalt et nyfeministisk 
«vekkelsesmøte». Hvem arrangerte møtet?

Rett etter møtet ble det dannet ny-
feministiske bevisstgjøringsgrupper etter 
amerikansk mønster. Hva gikk dette 
konseptet ut på?

Følgende sitat sto på trykk i Dagbladet 
sommeren 1970: «Kvinnesak er ikke å 
betrakte som et symptom, og kapitalismen 
som en sykdom. Sykdommen er fremdeles 
mannen, uansett hvilke politisk-
økonomiske modeller som legges til 
grunn for en analyse av den menneskelige 
tilværelse.» Hvem forfattet dette?

I 1972 ble Kvinnefronten dannet av 
kvinnelige studenter fra Rød Front 
ved Universitetet i Oslo. Hvor mange 
medlemmer hadde organisasjonen ved 
utgangen av 1973?

Hvorfor var kravet om selvbestemt 
abort det viktigste enkeltkravet for 
kvinnebevegelsene i vestlige land i 1970-
åra?

Hvilket år ble loven om sjølbestemt abort 
vedtatt, og med hvilke partiers stemme?

I 1974 fikk kvinner fra AKP(m-l) 
f lertall i Kvinnefrontens ledelse, og 
mange meldte seg ut i protest. Hva het 
den nye landsdekkende sosialistiske og 
feministiske kvinneorganisasjonen som 
ble dannet i 1976?

Hva het bedriften der ledelsen med støtte 
fra de mannlige arbeiderne i 1975 gikk 
inn for å bryte ansiennitetsprinsippet og 
permittere de kvinnelige arbeiderne under 
påskudd av at de kunne forsørges av sin 
mann? 

I 1977 satte kvinneaktivister i gang kampen 
mot pornografi. Hvilken ny aksjonsform 
bidro til å sette saken på dagsordenen? 

Senterkvinnene tok i 1977 initiativ til det 
som skulle bli hetende «Fellesaksjonen 
mot pornografi og prostitusjon», der 
kvinnefronteren Unni Rustad ble leder. 
Hvor mange landsdekkende organisasjoner 
engasjerte seg i saken, og hvor mange 
medlemmer var tilsluttet denne ved 
utgangen av 1983?
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?
Gotisk nøtt 

Svar på gotisk nøtt:  side  54

I hver utgave av Historikeren presenterer vi en gotisk nøtt hentet 
fra de ulike statsarkivene. Denne gangen er det professor Liv Helen 
Willumsen fra IHR ved Universitetet i Tromsø som har hentet frem et 
originalmanuskript fra Statsarkivet i Tromsø. Klarer du å finne ut hva 
som er skrevet her? Utdraget starter fra andre ord i øverste linje – fra 
«at Lisbeth …» 

Polarhistorie på nett
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“Vi ville til topps på søkemotorene”

Jan-Tore Berghei 
sekretær HIFO

Lanseringen av polarhistorie.no (i 2008) var en norsk pionerferd for digital 
historieformidling. Nettstedets prosjektleder Stian Bones ser tilbake på år med 
teknologiske utfordringer, Google-nøkling og fantastiske klipp fra NRKs arkiver.

Polarhistorie på nett

Fridtjof Nansens ekspedisjon over Grønland er ett av mange tema som belyses på nettsiden. Besøks-
tallene til polarhistorie.no hjelpes godt av søkemotorer, slik som i forbindelse med 150-årsjubileet til 
Fridtjof Nansen i 2011. Foto: polarhistorie.no / Norsk Polarinstitutt.

Som det eneste landet i verden har 
Norge landområder både i Arktis og 

Antarktis. Dermed var det en viktig del 

av vår kulturarv som Norsk Polarinstitutt, 
Troms Fylkeskommune og Universitetet i 
Tromsø gjorde digitalt tilgjengelig i 2008.

Formidling )))
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Polarhistorie.no var et nytt tilskudd til norsk 
historieformidling. Samarbeidspartnerne 
satt på mye polarhistorisk materiale som 
de ønsket å formidle til allmennheten. 
Prosjektet fikk tilskudd fra Statens senter 
for arkiv, bibliotek og museum (nå en del 
av Norsk kulturråd) og var en av de største 
satsningene med henblikk på utvikling 
av digitale kunnskapsbaser. Etter fem 
års drift, har det vist seg at timingen var 
god.  

– I en tid med økende interesse for de 
polare områdene, gir polarhistorie.no både 
samtidsorientering og historisk innsikt 
i aktuelle problemstillinger. Nettstedet 
er en ressurs for skolen og for et bredere 
publikum, sier historiker Stian Bones fra 
Universitetet i Tromsø. Han ble ansatt som 
prosjektleder og redaktør for nettstedet 
i 2006.

Teknologisk utfordring
Bones jobbet i 2006 ved Norsk Polar-

 
Prosjektleder og historiker Stian Bones og prosjektmedarbeider Janne Schreuder fra Norsk Polarinstitutt 
arbeidet frem nettsiden. Her sammen med polfarer Liv Arnesen (midten). Foto: Ann Kristin Balto.  

institutt i Tromsø, og da som prosjektleder 
for nettstedet. Sammen med seg hadde 
han prosjektmedarbeider Janne Schreuder 
og fotoarkivar Ann-Kristin Balto. 
Bones hadde sin bakgrunn i historie 
fra Universitetet i Tromsø, fra Norsk 
Luftfartsmuseum og Høgskolen i Bodø 
før han tok fatt på arbeidet med å få den 
norske polarhistorien på nett.  
        – Det var rett etter stipendiatperioden 
min, så det passet meg veldig godt, sier 
Bones. Arbeidet var faglig relevant og 
delvis innen tema han hadde jobbet med 
tidligere: oppfatninger om “det nordlige” 
på 1700-tallet og nordområdene under den 
kalde krigen. Andre sider av jobben var 
imidlertid uutforsket land for ham. 

– Formidling på nettet var noe 
nytt. Spennende og utfordrende. Som 
faghistoriker lå utfordringen i det 
teknologiske, og jeg var veldig tydelig på 
at min prosjektmedarbeider måtte kunne 
teknologien, minnes Bones.
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      Selv satte Bones inn støtet på å lære 
seg å skrive for nettet. Her fikk han erfare 
motsetningen mellom å skrive som en 
akademiker og å skrive som en journalist. 
Særlig på nett er det viktig å fange leserens 
interesse umiddelbart:   
– Da skriver man gjerne i en såkalt 
omvendt pyramide hvor det viktigste du 
vil fortelle kommer først. Så utdyper man 
resonnementet lengre inn i teksten, noe 
som står i motsetning til en mer tradisjonell 

Slik ser nettsiden ut. Her kan blant andre skoleelever finne fagstoff om Norges polarhistorie. Et tett 
samarbeid med NRK har også satt sitt preg på nettstedet.

måte å fortelle på hvor poenget gjerne 
kommer sist. På den måten kan leseren når 
som helst slutte å lese, vel vitende om at 
han har fått vite det viktigste, sier Bones. 
Også lengden er noe å ta hensyn til.   
– Nettet er ennå ikke stedet der man leser 
tunge 30 siders lange fagartikler.

Ikke nesegrus for nettet
Bones bragte med seg en sunn skepsis 
til prosjektet i møte med byråkrater og 

Formidling )))



44

Historikeren 2-13

andre som jobbet med formidling mot 
skoleverket på nett. Det er viktig at det 
faglige grunnlaget er godt nok, og at man 
er kritisk på redaktørsiden.  

 – Nettet er helt grunnleggende for 
yngre generasjoner, sier Bones, og referer 
til sin undervisningserfaring fra ungdoms- 
og videregående skole.   
     – Det er klart, det er viktig at vi som 
historikere og fagpersoner også engasjerer 
oss i denne utviklingen, men noe som 
slo meg var enkeltes ensidige hyllest til 
nettbaserte læringsressurser som den 
eneste kilden til å spre kunnskap til 
unge. Det er ikke bra. Jeg mener nettet 
fortsatt bare er ett av mange virkemidler 
i undervisningen, hevder Bones.

Polaråret 2007-09
Ganske snart fikk prosjektet polarhistorie.
no vind i seilene av en global polarvind. 
Fra 2007 til 2009 ble prosjektet Polaråret 
gjennomført. Det var et stort internasjonalt 
forskningssamarbeid, med deltakelse fra 
mer enn 50 000 personer i forskning og ulike 
støttefunksjoner. I løpet av denne perioden 
ble forskningsressurser og finansiering fra 
vel 60 land koordinert i et ekstraordinært 
krafttak for å øke kunnskapene våre om 
Arktis og Antarktis.   
     Ideen om å få i gang et polarhistorisk 
nettsted kom uavhengig fra Polaråret, 
men ble raskt et av de mange norske ledd i 
Polarårets målsetninger om å spre kunnskap 
nå i større grad enn tidligere, og ved hjelp 
av nye metoder og plattformer. Denne 
populariseringsbølgen av polarkunnskap 
åpnet etter Bones’ mening for spennende 
muligheter, noe han også nøt godt av selv. 
For Bones ble Polaråret en kilde til faglig 

nysgjerrighet, noe som resulterte i en 
artikkel om Norge og tidligere polarår, 
skrevet både på norsk og engelsk, som blant 
annet ble publisert i det fagfellevurderte 
tidsskriftet Polar Research.

Unike kilder ble digitale
Da Polaråret åpnet 1. mars 2007 med 
en spesialsending av Schrödingers 
katt på NRK-TV, havnet Bones i TV-
ruta sammen med polfareren Børge 
Ousland. Innspillingen ble g jort på 
Finnmarksvidda.  

     Samarbeidet med NRK strakte seg til flere 
områder enn å plassere en polarhistoriker 
foran kamera i beste sendetid. NRK 
utarbeidet en omfattende dokumentarserie 
om norsk polarhistorie som ble sendt 
i 2007, og redaksjonen i polarhistorie.
no var med i idémyldringsfasen. Video 
og lydklipp fra statskanalens arkiver ble 
tilgjengeliggjort og gitt til nettstedet som 
en del av dette samarbeidet.  
      – NRK sitter på et fantastisk historisk 
materiale som de jobber med å få gjort 
allment tilgjengelig. Polarhistorie.no ble 
en mulighet til å prøve ut dette, sier Bones. 
Klippene polarinstituttet fikk tilsendt 
ble senere brukt på NRK Gull, en egen 
radiokanal som formidler høydepunkter 
fra kringkastingshistorien.  
     Polarhistorie.no gjorde i tillegg noen 
av bøkene fra Norsk Polarinstitutts 
samling med fangst- og skipsdagbøker 
fra polarområdene tilgjengelig. Et slikt 
digitaliseringsarbeid gjør det enklere for 
historikere og andre interesserte i å få 
tak i kilder. Viktigere er likevel de store 
arkivinstitusjonenes digitaliseringsarbeid, 
som er med på å forenkle arbeidet til 
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faghistorikere. Utviklingen i denne 
retningen har akselerert voldsomt, og 
stadig flere kilder blir gjort tilgjengelig for 
offentligheten, noe som er bra, sier Bones.

Mange besøk fra 
Google
Polarhistorie.no nyter godt 
av at brukerne oppdager 
stoff via søkemotorer. 
Hele 60 % av besøkene til 
nettsiden kommer via den 
store søkemotoren Google. 
I forbindelse med Nansen-Amundsen-
året 2011, feiringen av Fridtjof Nansens 
150-årsdag og 100-årsmarkeringen 
av Roald Amundsens ekspedisjon til 
Sørpolen, merket nettstedet en solid økning 

Målet med polarhistorie.no var å skape et polarencyclopedi på norsk, og dekke de viktigste 
hendelsene i norsk polarhistorie, slik som for eksempel Roald Amundsens ekspedisjon til Sydpolen i 
1911. Foto: polarhistorie.no / Norsk Polarinstitutt.

i besøkstall. Jo mer avisene skrev om de 
gamle og nye heltene, jo mer de ble nevnt i 
klasserommene, desto mer søkte folk seg 
inn på nettsiden for å lære mer om dem. 

Nettopp potensialet som 
lå i å ordlegge seg slik at 
polarhistorie.no skulle 
være lett å finne for de 
store søkemotorene, 
var noe teamet tok 
med i beregningen 
da nettstedet ble 
utviklet.      

      – Dette at folk når nettstedet vårt via søk, 
var vi veldig bevisste på i utviklingsfasen. 
Vi var opptatt av å bruke riktige begreper, 
overskrifter og bilde-tekster for å havne 
blant toppresultatene i søkemotorene. 

Vi var opptatt av å 
bruke riktige begreper 
for å havne blant topp-
resultatene for søk på 
nettet.

Formidling )))
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Kanskje ikke over Wikipedia, men fortsatt 
høyt oppe, sier Bones. 
     Han forklarer at denne effekten blir 
forsterket ytterligere dersom nettsiden 
linkes til fra andre anerkjente nettsider. 
Samarbeidet med NRK har nok bidratt 
til at journalister ofte bruker nettsiden 
som referanseverk til sine nettartikler 
om polarhistoriske tema. Dette bidrar 
til at polarhistorie.no havner godt synlig 
på resultatlista når skoleelever eller 
andre interesserte googler seg frem til 
f.eks. Fridtjof Nansen, Willem Barents, 
polarkokken Lindstrøm eller Jeanette-
ekspedisjonen til Antarktis.

Kunnskapsbasen polarhistorie.no ble offisielt åpnet på Tromsø bibliotek 7. mai 2008 
Foto: Ann Kristin Balto. 

En ny formidlingskanal
Statssekretær Halvard Ingebrigtsen 
(KKD), prosjektleder Stian Bones fra 
Norsk Polarinstitutt og polfarer Liv 
Arnesen sto for den offisielle åpningen av 
polarhistorie.no. på Tromsø bibliotek 7. 
mai 2008. Et av virkemidlene prosjektet 
tok i bruk var å invitere en rekke skribenter 
til å publisere artikler til bruk på nettsiden. 
Kjente historikere og fagpersoner som 
Asbjørn Jaklin, Tore Sørensen, Bjørg Evjen 
og Einar-Arne Drivenes skrev innenfor 
temaer som «Bruk av natur og ressurser», 
«Polarpolitikk» og «Mennesker, samfunn, 
polarliv». Sammen utgjør dette materialet 
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Formidling )))
en imponerende samling artikler fra 
kapasiteter innen norsk polarhistorie, 
og polarhistorie.no 
ble i så måte en ny 
kanal for å formidle 
denne kunnskapen ut 
til publikum. Selv om 
det var mange gode 
bidrag, var det ikke 
alltid like lett å bygge 
ut polarhistorie.no med 
nye artikler. 
     – Jeg møtte mye goodwill blant fag-
personer. Men deres egne forskning-
oppgaver måtte prioriteres først, og 
dessverre var det et problem at de rett 
og slett ikke hadde tid til å bidra til 
nettstedet. Bøygen for meg som redaktør 
var at jeg var avhengig av at noen med 
faglig innsikt og kjennskap til fagmiljøet 
fulgte opp i prosessen for at resultatene 
skulle bli synlige.

Hvordan følge utviklingen?
I enda større grad enn revideringer av 
lærebøker, bør nettsteder holde tritt med 
utviklingen. Ikke bare når det gjelder faglig 
innhold, men også det tekniske knyttet 
til å sikre brukerne en god opplevelse når 
maskinvare og nettlesere oppgraderes. 
De pedagogiske virkemidlene må også 
følge utviklingen i skoleverket.   
       Planen med polarhistorie.no var at det 
skulle fungere som en polarencyclopedi på 
norsk, og være selve innfallsportalen til 
polarhistorisk kunnskap. Det klarte de på 
mange måter å gjennomføre, men Bones 
mener det fortsatt er flere hull som burde 
fylles.                  

    – Det er fantastisk mye stoff som kan 
gjøres tilgjengelig på nett i dag, langt 

utover det som kan 
gjøres tilgjengelig i trykt 
bokform. Vi hadde enda 
større planer enn det vi 
fikk til da. Men det er 
klart, man begrenses 
både av ressurser og av 
tid. Jeg måtte ha brukt 
et helt år til dersom jeg 

skulle blitt helt fornøyd med den faglige 
dekningen, sier Bones.  
   Nå, fem år etter lanseringen av 

nettstedet, virker nettet som en naturlig 
arena til å formidle historiefaglig forskning. 
Nettsteder som formidler historie i 
popularisert form har på flere måter tatt 
over markedet de populærvitenskapelige 
magasinene hadde tidligere.  

Denne utviklingen stiller krav til 
nytenkning når det kommer til å finne 
gode finansieringsløsninger og for å sikre 
redaksjonell og faglig kvalitet, men tilbyr 
samtidig historikere en unik mulighet til 
å nå ut med sin kunnskap. Polarhistorie.
no sin lansering i 2008 kan derfor 
betraktes som et norsk nybrottsarbeid 
for historieformidling i vår nye digitale 
hverdag.         
     Stadig nye løsninger for å presentere 

viten presenterer seg selv, og de siste årene 
har streaming av foredrag og korte lærerike 
videosnutter blitt stadig mer vanlig og 
populære på nettet. Flere tunge forsknings- 
og undervisningsinstitusjoner tilbyr 
studenter og andre interesserte opptak 
av sine forelesninger, noen ses av millioner 
over hele verden.   

Polarhistorie.no kan 
betraktes som et 
nybrottsarbeid for 
historieformidling i vår 
nye digitale hverdag.



48

Historikeren 2-13

Den gamle enevoldsstaten Danmark-
Norge var ikke så liten og ubetydelig 

som man ofte skulle tro. ”Tvillingriket” 
deltok på linje med de andre europeiske 

Dilemmaer i Accra
Fredrik Hyrum Svensli

Stipendiat ved NTNU

Fra ca. 1690 til 1730 dominerte Akwamu-kongedømmet den østlige delen 
av Gullkysten (dagens Ghana) hvor Danmark-Norge, England og Holland 
hadde sine handelsfort. I motsetning til engelskmennene og hollenderne, 
utviklet de dansk-norske aktørene på kysten et ganske nært forhold til 
Akwamu. Selv om forholdet var både skjørt og ofte problematisk, forble 
Akwamu den sikreste garantisten for dansk-norsk tilstedeværelse på den 
østlige delen av Gullkysten i denne perioden. Dette skyldtes at forholdet 
var basert på gjensidighet og fellesinteresser.

imperialistiske stormaktene i den utstrakte 
slavehandelen i Afrika på 1600-1800-tallet, 
og til og med i koloniseringen av Den nye 
verden. Men hvordan klarte en så liten 

Campus på Legon, Accra. Foto: Fredrik Hyrum Svensli.
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Reisebrevet

aktør som Danmark-
Norge å delta i den 
komplekse slavehandelen 
og trekanthandelen 
mellom Afrika, Amerika 
og Europa? Hva gjorde 
den dansk-norske slave-
handelen mulig? Dette 
er noen av spørsmålene 
jeg har fått svar på ved å 
studere de dansk-norske 
aktørene sitt forhold til 
Akwamu-kongedømmet 
på Gullkysten fra 1690 
til 1730. Her vil jeg 
presentere noen av 
funnene i min master-
avhandling om danskenes 
forhold til Akwamu, gjort 
mulig gjennom et opphold 
i Accra, ved University of 
Ghana, i september 2011.

Akwamu-
kongedømmet
Ikke lenge etter at 
danskene hadde fått 
fotfeste i sentrale deler 
av Gullkysten i 1660-åra, 
kom de i kontakt med 
det mektige Akwamu-

På vei nedover travle Oxford Street i Osu. Den engang dansk-
afrikanske byen er i dag en integrert bydel i Accra. Osu er kjent for sitt 
yrende uteliv, eksotiske matsjapper og butikker. . Foto: Fredrik Hyrum 
Svensli.

afrikanske innbyggere som var lojale mot 
europeerne, deriblant Osu som lå under 
Christiansborgs beskyttelse (Osu er i dag 
en fasjonabel bydel i Ghanas hovedstad, 
Accra). 
      Problemet sist på 1600-tallet var at 
Accra-sambandet og innbyggerne i disse 
byene, inkludert Osu, i praksis aldri 
anerkjente Akwamus overherredømme, 
men forsøkte å motvirke det. Enda mer 

kongedømmet. Akwamu hadde i løpet 
av andre halvdel av 1600-tallet erobret 
en rekke småkongedømmer i sentrale 
og østlige Gullkysten. Et av disse 
småkongedømmene var Accra. Accra 
hadde tjent seg rikt på handelen med 
europeerne, og huset det engelske James 
Fort, det hollandske Crèvecoeur, og 
danskenes hovedfort, Christiansborg. 
Under disse fortene fantes også byer med 
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innfløkt ble situasjonen da lokalinnbyggere 
i Osu i økende grad begynte å etablere tette 
bånd til danskene på fortet, mot viljen 
til deres øvrige naboer og slektninger i 
Accra. For danskene oppsto det etter 
ca. 1690 derfor et politisk dilemma: 
Hvordan skulle de forholde seg til flere 
kontinuerlig rivaliserende og krigførende 
afrikanske grupperinger? Danskene valgte 
å satse (nesten) alt på den tilsynelatende 
sterkeste part, Akwamu, selv om dette 
gikk imot interessene til deres naboer og 
handelspartnere i Osu og Accra. Hvordan 
kunne dette skje? 

Dansk-akwamuiske 
fellesinteresser 
Det dansk-akwamuiske forholdet 
bygde på gjensidighet og økonomiske 
fellesinteresser. Danskene kunne tilby 
varer som våpen, krutt og sprit til en 
billigere pris enn engelskmennene og 
hollenderne, mens Akwamu kunne sørge 
for at viktige handelsvarer fra innlandet, 
som gull og slaver, gikk til Christiansborg 
og ikke James Fort eller Crèvecoeur. 
Men selv om strategien i det lange løp 
var både økonomisk og militærpolitisk 
gunstig for danskene, var den også svært 
risikabel og kontroversiell. Danskene var 
stadig i konflikt med de andre afrikanske 
og europeiske aktørene i Accra, som 
forsøkte å motvirke Akwamus makt i 
regionen. Når danskene derfor støttet 
Akwamu indirekte ved å forholde seg 
nøytrale i deres konflikter med Accra, 
ble nøytraliteten i praksis oppfattet som 
en direkte allianse med Akwamu.  
     La meg presentere noen guvernører 
for å belyse denne tendensen. I 1703 
gikk den daværende guvernøren, Johan 

Thrane, så langt som å forsøke å innføre 
et dansk handelsmonopol på østkysten 
med Akwamu-kongen Ado (1699-1703) 
sin støtte i bakhånd. Ado fjernet mektige 
konkurrenter som sto i veien for danskene, 
til og med fremstående medlemmer av den 
akwamuiske handelseliten. Ado var nemlig 
i samme tidsrom på en erobringskampanje 
i innlandet, og trengte danske forsyninger 
av våpen og krutt.   

Seks år etter Thranes avgang var en 
ny guvernør, Erik Lygaard, så innstilt på 
å ikke komme på kant med Akwamu og 
forstyrre den voksende slavehandelen 
at han unnlot å gripe inn da den nye 
Akwamu-kongen, Akwonno (1703-25), 
plyndret og brant Osu (som nevnt den 
danskvennlige afrikanske byen under 
Christiansborg) som hevn for byens 
manglende tributtbetaling til Akwamu. 
Ironisk nok førte Lygaards vennligsinnede 
Akwamu-politikk til at han selv kom i et 
motsetningsforhold til sin egen danske 
besetning på Christiansborg. Mange 
danske tjenestemenn hadde nemlig 
afrikanske koner og handelspartnere i Osu, 
og deres misnøye med Lygaards politikk 
resulterte i en rekke (mislykkede) attentat- 
og kuppforsøk mot guvernøren.  
      Etter en lengre periode med tilbake-
gang i den danske handelen på Gullkysten 
i tiden etter Lygaard, forsøkte den 
entusiastiske guvernøren David Herrn 
i 1722-23 å videreføre Thranes tapte 
monopolprosjekt fra 1703 ved å inngå 
handelsavtaler og anlegge en rekke 
handelslosjer (små varelagre) i de afrikanske 
byene langs østkysten. Her støtte Herrn 
på noen alvorlige utfordringer. Ikke bare 
konkurrerte de andre Accra-byene, med 
engelskmennenes og hollendernes støtte, 
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mot danskene også i denne voksende 
handelen: Danskene manglet i tillegg 
både mannskap og varer til å forsyne 
losjene. Akwamu ble derfor nok en gang 
danskenes foretrukne allierte. Herrn gikk 
imidlertid enda lenger enn sine forgjengere 
for å oppnå sine mål. Han bestemte seg 
for å kvitte seg med sine konkurrenter, 
noe danskene ikke var i stand til å gjøre 
på egenhånd. Guvernøren bestakk dermed 
kong Akwonno med de handelsvarene han 
hadde å tilby (som ifølge fortsregnskapet 
påbeløp seg på dyrebare varer for 200 
unser gull) for å angripe de engelske og 
hollandske fortene i Accra. Til slutt endte 
Herrns monopolprosjekt med krig og full 
blokade av Christiansborg.   
     Selv om samarbeidet med Akwamu 
og forsøkene på dansk monopolisering av 
handelen på den østlige delen av Gullkysten 
som oftest feilet på lengre sikt, dannet 
det danske handelsinitiativet – med 
utgangspunkt i losjene etablert under 
Akwamus beskyttelse – grunnlaget for 
de senere danske fortene som ble reist på 
denne delen av kysten mellom 1736 og 
1787. Seks slike handelsfort ble solgt til 
Storbritannia da danskene trakk seg ut 
av Gullkysten i 1850. 

Balme Library og Furley Collection
University of Ghana er Ghanas største 
universitet med 32.000 studenter 
og 4.000 ansatte, og ligger i Ghanas 
hovedstad, Accra. Universitetet ble 
grunnlagt i 1948 som University College 
of the Gold Coast – opprinnelig en filial 
av University of London (det oppnådde 
først formell universitetsstatus i 1961, 
fire år etter at Ghana ble selvstendig fra 
Storbritannia). Selve campus er lokalisert 

Balme Library ved University of Ghana, Legon. 
Foto: Fredrik Hyrum Svensli.

utenfor bykjernen, i Legon, som ligger en 
snau mil utenfor Accra sentrum. Legon 
Campus er ikke helt som campuser i 
Norge. Legon er i praksis en egen bydel i 
Accra, en ”universitetsbydel” spredd over et 
enormt område som huser både studenter 
og ansatte i storslåtte byggverk i britisk 
kolonistil.
      Et av de fremste praktbyggene på campus 
er uten tvil Balme Library (oppkalt etter 
universitetets første rektor, David Mowbray 
Balme), universitetets hovedbibliotek og 
min hoveddestinasjon for reisen. Formålet 
med Ghana-besøket var å utforske en unik 

Reisebrevet
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kildesamling som oppbevares nettopp her. 
I likhet med biblioteket har samlingen fått 
sitt navn etter en brite, nemlig personen 
som samlet, oversatte og systematiserte 
kildene; John Talford Furley (1878-
1956). Furley tjente i perioden 1917-23 
som Secretary of Native Affairs da Ghana 
(Gold Coast) var en britisk koloni. Furley 
skal også ha vært en ivrig historieentusiast, 
for i perioden etter endt offentlig tjeneste 
jobbet han med å samle arkivmateriale fra 
en rekke europeiske arkiver med formål 
om å skrive et større verk om Gullkystens 
historie. Men så langt kom aldri Furley. 
Bare noen år senere la han prosjektet på 
hylla og donerte bort samlingen til Balme 
Library.    
     Furley Collection er en systematisert 
samling av brevkorrespondanse, 
dagbøker og beretninger hentet fra 
utallige arkiver i Europa, forfattet av 
embets- og tjenestemenn som var aktive 
på Gullkysten i perioden ca 1600-1800. 
Selv om samlingen inneholder et vell av 
informasjon om europeernes aktivitet på 
Gullkysten før 1800, er den i dag relativt 
ukjent for offentligheten. Her finnes utdrag 
fra kildemateriale som i dag bare delvis er 
samlet i arkiver i Danmark, Nederland, 
Portugal og Frankrike, og som i tillegg er 
oversatt til engelsk av Furley selv. 
   Mitt mål var å studere noen 
bøker i samlingen som inneholder 
transkriberte brev fra den hollandske 
fortsadministrasjonen på Gullkysten på 
1600-1700-tallet, som kun er å oppdrive 
i Accra, og som beskriver danskenes 
aktiviteter fra et ikke-dansk perspektiv. 
Hollenderne var nemlig danskenes største 
europeiske konkurrenter på Gullkysten i 
denne perioden, og hadde derfor ofte en 
høne å plukke med danskene og Akwamu. 

Arbeidet med kildesamlingen skulle 
imidlertid vise seg å være alt annet enn 
en dans på roser. Som historiestudent er 
man riktignok beredt på utfordringer i 
arbeidet med kildemateriale, men etter 
suksessfulle arkivsøk på både Statsarkivet 
i Trondheim og Rigsarkivet i København, 
og nilesning av 1600-talls dokumenter 
med gotisk skrift, hadde jeg bygget meg 
opp en viss akademisk selvtillit før reisen 
til Ghana. Den gang akk!  

For det første var det praktisk talt 
umulig å få tilgang til samlingen. Selv om 
jeg hadde med meg et anbefalingsbrev fra 
lederen for universitetets historieinstitutt, 
måtte jeg gjennom samme uutholdelige 
prosess med venting og svetting hver dag 
før jeg fikk lov til å se på kildene. Når 
jeg til slutt klarte å komme på god fot 
med bibliotekets ansatte, hjalp det ikke 
stort da hovedansvarlig for samlingen 
plutselig fant det beleilig å ta med seg 
den tilsynelatende eneste nøkkelen til 
samlingen på ferie.  

I de knappe fire dagene jeg faktisk 
fikk lov til å studere kildene, var det 
selve kildematerialet som bydde på 
uventede utfordringer. Samlingen viste 
seg å være i enda verre fysisk forfatning 
enn fryktet. Samlingen består av slitte, 
halvveis innbundne bøker, og papiret er 
i ferd med å smuldre opp. Enkelte sider 
i bøkene er delvis eller totalt forsvunnet. 
Enda vanskeligere var det å forstå Furleys 
kompliserte håndskrift (undertegnede fikk 
dessverre ikke tillatelse til å ta bilde av en 
eneste side i samlingen for å bevise dette). 
Det tok meg flere dager å forstå hva som sto 
skrevet i bøkene, og da jeg først var i stand 
til å forstå sammenhengen i enkelte avsnitt 
i én kildebok, hadde Furleys håndskrift 
forandret seg så drastisk i neste kildebok 
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at jeg måtte lære meg alt på nytt. Løsningen 
ble derfor å skrive veldig utfyllende notater 
på min medbrakte notebook PC. Baksiden 
ved dette var at jeg kom i fare for å bli 
mistenkt for å drive med plagiering, og på 
et tidspunkt var jeg nær å bli fratatt min PC 
siden jeg skrev så grundige notater. 

Takket være «misforståelsene» på 
Balme, og den uforutsette ventetiden, fikk 
jeg imidlertid tid til å besøke PRAAD 
(Public Records and Archives Administration 
Department) i Accra isteden, hvor jeg 
tilfeldigvis oppdaget et stort utvalg av 

lokal sekundærlitteratur som ikke er 
tilgjengelig utenfor Ghana. Reisen ble 
dermed i det hele tatt svært vellykket, 
og bydde på en lærerik opplevelse langt 
utenom den vanlige studenttilværelsen 
i Norge. Oppholdet på Balme ga meg 
verdifull erfaring i arbeid med et skjørt 
og vanskelig tilgjengelig kildemateriale. 
Turene til Osu, et tilfeldig besøk hos Osu-
kongen, Nii Kinka Okwei Dowuona VI 
(som inviterte oss til audiens fordi han 
trodde vi var dansker), og Osu Castle (det 
gamle Christiansborg) ga meg muligheten 
til å utforske omgivelsene til personene og 
hendelsene jeg har skrevet om. 

Uten den finansielle støtten fra HIFO 
ville nok ikke denne reisen ha blitt en 
realitet. Tusen takk.

Inngangen til Osu-kongens formelle residens. 
Osu-kongetittelen (eller ”mantse” som tittelen 
heter på lokalspråket) er et nedarvet embete 
som går helt tilbake til 1700-tallet da danskene 
kontrollerte Osu fra Christiansborg. Selv om det i 
dag ikke er knyttet noen formell makt til tittelen, 
har kongen stor symbolsk makt i Osu og Accra 
forøvrig. Blant kongens attributter er et brodert 
sverd gitt i gave av den danske kong Frederik VI 
(1808-39). Foto: Fredrik Hyrum Svensli.

Reisebrevet

Ett av flere markeder ved campus på Legon, 
Accra. Foto: Fredrik Hyrum Svensli.
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debatt......

?1. Oslo Kvinnesaksforening og Ammehjelpen
2. Konseptet gikk ut på at kvinner skulle kunne snakke sammen om sine erfaringer i små grupper. 
De fant ut at kvinners problemer ikke var av privat, men politisk karakter – og dermed kunne 
løses gjennom opprør. 
3. Nina Karin Monsen, daværende nyfeminist
4. 3500 medlemmer
5. Fordi de ville fronte prinsippet om kvinners rett til å bestemme over egen kropp.
6. Loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978, med flertall fra Arbeiderpartiet og SV.
7. Brød og Roser
8. Våler skurlag
9. Pornobål
10. Ca. 40 organisasjoner, med til sammen ca. 400 000 medlemmer

Svar på gotisk nøtt s 40 

At Lißebet i Omgangh Kunde ochsaa Troldkonst, haffue fra folch huadt hun Wille, och tøckte 
Jng(en) Synd at uere, Att drebe en mandt eller thou, och

Dette utdraget er en av de mange kilder som bevitner om trolldomsprosessene i Finnmark på 
1600-tallet.  Teksten er hentet fra et rettsreferat fra en trolldomssak, der Lisebet Nielsdatter 
i 1621 føres for retten i Omgang i Finnmark, anklaget for trolldom og umiddelbart spurt om 
hun ’goduillingen Vpint’ ville tilstå.  Lisebet var utlagt av en annen kvinne, og det er denne 
kvinnens omtale av Lisebet som er nøtten. 
Originalmanuskriptet er i Statsarkivet i Tromsø, Sorenskriveren i Finnmarks arkiv, justispro-
tokoll 1620 – 1627, løpenr. 6 fol 34a. 

Svar på Quiz s 39
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