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Vi går med raske skritt mot årsskifte, og vi
vil benytte anledningen til å oppsummere
noen av høstens begivenheter i HIFO-regi.
I midten av oktober avholdt HIFO sentralt
sitt årlige lokallagsseminar, denne gangen i
Tromsø. Representanter fra HIFOs lokallag
rundt om i landet møttes over to dager for
å høre innledninger, snakke fag og diskutere
ulike måter å drifte lokallagene på. Tema for
årets seminar var historiske jubileer. Med
utgangspunkt i fjorårets Nansen-Amundsenår, neste års stemmerettsjubileum og det
planlagte grunnlovsjubileet i 2014 snakket
til sammen seks innledere om historikernes
rolle under slike nasjonale markeringer. I
feiringa av historiske hendelser er vår faglige kompetanse etterspurt. Samtidig er det
et langt steg fra historisk forskning til de
folkefestene som man ofte ønsker seg fra
politisk hold når viktige hendelser i fortida
skal markeres. Hvordan kan og bør historikere delta? Innledernes refleksjoner rundt
dette kan du lese om på de neste sidene.
I september gjennomførte HIFO Tromsø
et rullende seminar i en buss lastet med
historikere fra Tromsø til Senja, mens HIFO
Agder deltok på det årlige Agderseminaret
i oktober. Tema var “Sørlandet og utlandet

redaktør

– transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning”. I dette nummeret av Historikeren
kan du også lese om det nystartede kultursenteret i Lofoten som har som ambisjon
å fortelle en helhetlig historie om Lofoten.
Vi har også tatt en nærmere titt på det studentdrevne tidsskriftet Fortid som utgis ved
Universitetet i Oslo. Fortid ønsker å være et
arnested for nye stemmer, synspunkter og
strømninger innen historiefaget, og gjennom å velge brede og utradisjonelle tema
– som undergang og metall – forsøker de å
formidle historie på måter som fenger også
utenfor faghistorikernes rekker. Hilde Gunn
Slottemo utfordrer til debatt gjennom artikkelen “En annen historie? Noen tanker om
lokalhistorias utfordringer og muligheter”.
Og før vi skriver 2013 vil vi benytte sjansen
til å gratulere emerita Sølvi Sogner med
80-årsdagen. Vi gleder oss over å presentere
henne i seniorperspektivet.
Redaksjonen for Historikeren begynner å
gå seg til i Tromsø. Vi takker HIFOs sekretær Jan-Tore Berghei for starthjelpen han
gav oss i arbeidet med vår første utgivelse
fra Tromsø. Christine Smith-Simonsen og
Steinar Rønning trådte denne høsten inn i
redaksjonen.

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,
Christine Smith-Simonsen og Steinar Rønning.
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En stim av historiske jubileer.
Hva feires – hva feires ikke?
Lena Ingilæ Landsem
Historikeren

Det kan synes som vi er inne i en stim av historiske jubileer. Nansen-Amundsenåret i fjor, neste års stemmerettsjubileum og grunnlovsjubileet i 2014 er bare noen
eksempler. Hva er historikernes rolle i slike sammenhenger? Hvilke hendelser velges
ut for å markeres, og hva feirer vi ikke? Med disse spørsmålene åpnet HIFOleder Kari Aga Myklebost høstens HIFO-seminar – denne gangen i Tromsø.

H

istoriske markeringer og nasjonale
jubileer var temaet for høstens
styre- og lokallagseminar. 22 deltakere
fra sju av HIFOs 10 lokallag samt HIFOs
styre var samlet på studenthuset Driv i
Tromsø. En rekke innledere var invitert
til å foredra rundt det valgte temaet, noe
som la grunnlag for refleksjon og debatt
blant deltakerne.

Nansen-Amundsen-året 2011

Først ut var Harald Dag Jølle fra Norsk
Polarinstitutt, som delte sine erfaringer
knyttet til feiringen av Nansen-Amundsenåret 2011. Som polarhistoriker bidro Jølle
både i planleggingen og gjennomføringen
av året. Jølle åpnet med å understreke at
komiteen som planla året var opptatt av å
få til ei markering som viser mangfoldet

Historikernes rolle i markeringene av historiske jubileer var et sentralt tema under høstens
HIFO-seminar i Tromsø. Foto: Jan-Tore Berghei
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i den norske nasjonen, og som får fram
nye elementer i fortellingene om våre store
polarhelter.
– Dette har man da også til en viss
grad klart, blant annet gjennom utstillinga
SNOWHOW og teaterstykket “Nansen
versus Amundsen” på Hålogaland Teater,
mente Jølle.
Året bød på tre nasjonale hovedmarkeringer, først med åpning i januar,
markering av Nansens bursdag 10.
oktober og til sist feiring av 14. desember
da sydpolpunktet ble nådd av Amundsen
og hans menn i 1911. Jølle var selv med på
en ekspedisjon til Sydpolen i Amundsens
fotspor, og gjennom blant annet blogging
og opplegg for skoleelever forsøkte han å
bidra til økt interesse og kunnskap rundt de
polarhistoriske hendelsene. Jølle viste noen
eksempler på hvordan polarekspedisjoner
har vært brukt i fortellinga av hva det vil si
å være norsk.
En del diskusjoner dukket opp underveis
i planleggingen, som hvordan Nansen skulle
vektlegges i forhold til Amundsen – hvilke
hendelser skulle fremheves der disse to var
sentrale personligheter – eller hvor konkret
hovedfeiringen skulle finne sted; Oslo eller
Tromsø? Som tidligere polare jubileer hadde
også fjorårets markeringer en sterk nasjonal
pondus, med deltakelse fra både kongefamilie
og regjering. I slike sammenhenger er det
særlig viktig at historikere deltar, hevdet
Jølle, og formålet må være å bidra til at
markeringene blir noe mer enn en folkefest.
Samtidig innrømmet han å ha kjent på
dilemmaet underveis i Nansen-Amundsenåret: I støyen fra hornmusikk og fyrverkeri
er det lett at historikerens stemme drukner.
Førsteamanuensis og daglig leder ved
Polarmuseet i Tromsø, Lena Aarekol, fulgte
opp Jølles foredrag ved å gjøre oss kjent med

Harald Dag Jølle fra Norsk Polarinstitutt
innledet seminaret med erfaringer fra NansenAmundsen-året. Foto: Jan-Tore Berghei

museumssektorens bidrag til markeringen
av Nansen-Amundsen-året.
Av 53 utstillinger i Norge med
polarhistoriske tema i 2011 hadde Aarekol
plukket ut fem for å se nærmere på hvilke
perspektiver og historier som var valgt. En
av disse var utstillingen ”SNOWHOW”
Polarheltenes læremestere: inuitter, samer
og ishavsfolk, som seminardeltakerne for
øvrig selv fikk besøke senere på kvelden.
Utstillingen ble laget i samarbeid mellom
Norsk Polarinstitutt og Polarmuseet,
og tok utgangspunkt i en mindre
kjent side ved Nansen og Amundsens
ekspedisjonsvirksomhet: Deres arktiske
læremestre, og den lokale polare kunnskapen
som lå til grunn for de vellykkede
ekspedisjonene. Gjennom temaene maten,
anorakken, sleden, kajakken og isen fikk
inuittene, samene og ishavsskipperne
tre frem som alternative helter. Museale
gjenstander var ledsaget av sitater fra
polfarerne, som beskriver deres møter med
de arktiske læremestrene og den praktiske
kunnskapen de måtte tilegne seg for å klare
seg i isen. At selve utstillingsrommet befant
seg under kjølen på en selfangstskute fra
1949, forsterket inntrykket av det miljøet
polfarerne befant seg i.
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Aarekol guidet oss gjennom utstillinga “SNOWHOW”. Polarheltenes læremestre: inuitter, samer og
ishavsfolk”. Foto: Jan-Tore Berghei
Stemmerettsjubileet i 2013

I seminarets andre bolk problematiserte
Gro Hagemann, professor ved Universitetet
i Oslo, hva jubileumsindustrien gjør med
vår faglighet som historikere.
– Industrien genererer penger til
prosjekter, men vi må ikke glemme ansvaret
som ligger i vårt samfunnsoppdrag,
nemlig å bringe frem perspektiver som
ikke nødvendigvis er bestilt, understreket
Hagemann.
Jubileene kommer med tydelige
forventninger fra politisk hold, og dette
legger føringer på hva vi som historikere kan
produsere. Å velge forskningstemaer fritt
er en del av vårt mandat som historikere.
2013 vil bli et nytt jubileumsår, der det
markeres at norske kvinner fikk stemmerett
ved stortingsvalg i 1913. Dette jubileet
er initiert av Norsk Kvinnesaksforening,
og utgjør på mange måter motsatsen til
Nansen-Amundsen-året, som var et statlig
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initiativ med langt sterkere finansiering,
poengterte Hagemann.
– I slike sammenhenger har vi som
historikere plikt til å stille opp, mente
Hagemann, og fastslo samtidig at
historikere bør benytte anledningen til å
bringe inn andre og bredere perspektiver på
kvinnestemmeretten og slik utfordre noe av
grunnfortellingen rundt denne historien.
Historien har tidligere vært skrevet
av de som var med på å føre kampen om
stemmerett til seier og etterkommere av
disse. På sett og vis formidles fortsatt den
fortolkningen som ble gitt av aktivistene
selv. Som et eksempel på alternative
perspektiver greide Hagemann ut om de
partipolitiske holdningene til kvinnelig
stemmerett og debattene i Stortinget
fra 1890-tallet og fram mot 1913. Den
parlamentariske basisen for kvinnelig
stemmerett lå i partiet Venstre, men
også arbeiderbevegelsen var en avgjørende

pådriver, særlig når det gjaldt innføring av
– Vi må få fram kompleksiteten i
stemmerett for de fattigste i samfunnet.
prosessene fram mot 1913 både ut ifra kjønn
– Kjønn er et viktig spørsmål, men og det transnasjonale, mente Spring, og
bare en del av hvordan vi kan forstå ønsker at 1913 ikke ses på som et historisk
stemmerettsutvidelsen. En annen, lite sluttpunkt, men som et utgangspunkt
belyst del av den norske historien rundt for videre diskusjoner om demokratiske
stemmerettsutvidelsen i 1913 ligger rettigheter.
i transnasjonale perspektiver: Hvilke
internasjonale impulser tok norsk Hva markeres og hva markeres
kvinnebevegelse til seg, og i hvilken grad ikke? Hvor går grensen
utgjorde den norske bevegelsen et forbilde mellom historikeren og
for andre lands kvinnebevegelser? Disse monumentbyggeren?
spørsmålene er så godt som uutforsket, I seminarets tredje del ga professor Einar
avsluttet Hagemann.
Niemi ved Universitetet i Tromsø noen
Neste innleder var Ulrike Spring, første- overordnede perspektiver på seminarets
amanuensis i historie ved Høgskulen i Sogn tematikk, under tittelen “Nasjonale
og Fjordane og medlem av organisasjon- jubileer, ideologier og begrepsverden”.
skomiteen for neste års Norske historiedager, Niemi illustrerte innledningsvis symbolers
med en kommentar både til Hagemanns betydning for nasjonale minnekulturer og
bidrag og til stemmerettsjubileet hva man ønsker å vektlegge til enhver tid ved
generelt. Stemmerettsjubileet er tema for å trekke fram et par eksempler.
hovedsesjonen under Historiedagene i
Byen Strasbourg, som landskapet Alsace,
Sogndal, og Spring tok oss med gjennom har som kjent en dramatisk historie knyttet
nettstedet www.stemmerettsjubileet.no hvor til krig og fred, med skiftende tilhørighet
noen hovedperspektiver
mellom Tyskland og
på jubileet trekkes opp. Industrien genererer
Frankrike. Men i dag er
På samme måte som penger til prosjekter,
det lite av minnesmerker
Hagemann var Spring men vi må ikke glemme
og museumsutstillinger
opptatt av å nyansere og ansvaret som ligger i
som viser til krigs- og
utvide den dominerende vårt samfunnsoppdrag,
ok kupasjonshistorie;
for tel lingen om de nemlig å bringe frem
det meste nå dreier seg
k v innel ige ste m me- perspektiver som ikke
om å vise byen som
rettsforkjemperne.
freds- og forsoningsby.
nødvendigvis er bestilt.
– I en slik jubileumsEt lite unntak er navnet
sammenheng er det en
på universitetets gamle
viss fare for at “de norske kvinner” blir studenthus: “Gallia” har prydet hovedfasaden
gjort til en homogen, avgrenset gruppe, siden andre verdenskrig, slik det alltid har
og at nettverket de var del av neglisjeres, vært i perioder med fransk overhøyhet,
sa Spring, og mente at nettstedets forslag i motsetning til “Germania” under tysk
om å lage en kvinnelig parallell til “de fire okkupasjon. Byen Narvik er et annet
store” mennene innenfor norsk litteratur eksempel, der krigsmonumentene var
ved å definere fire hovedaktører innenfor dominerende lenge etter krigen, men i dag
kvinnebevegelsen, kunne tolkes slik.
mer og mer avløst av fredsmonumenter og
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Lokallag
av imaget av byen som fredsby.
Minnesmerker og minnehistorie
representerer således et dynamisk felt med
sterk tilpasningsevne til skiftende idéstrømninger og politiske klimaendringer.
I noen sammenhenger kan glemsel og
behovet for å glemme være den viktigeste
funksjonen ved historiske minnesmerker
og minnemarkeringer, andre ganger behovet
for å huske. Dertil er det ytterligere to behov
som gjør seg gjeldende, nemlig å bidra til
skaping av koherens nasjonalt eller regionalt
og å skape visjoner for handling som er
framtidsrettet.
Niemi minnet også om Pierre Noras
definisjon av historieskrivingen og dens
funksjon: Å skrive historie er en måte å
gi autoritet til det kollektive minnet på,
kanskje særlig når minnet selv er i ferd
med å dø ut. Ifølge Nora er minnet det
opprinnelige, det levende og det kollektive,
mens historieskrivingen hører til et slags
kunstig univers, men som gir legitimitet til
minnene og minnesmarkeringene og dermed
fornyet kraft til dem.
Niemi problematiserte avslutningsvis Noras
teser, med konkretisering av problemstillinger
om kring historikerens rolle og
grenseoppgangen mellom minnehistorikeren
og minnehistoriebyggeren, mellom forskeren
og monumentaktøren. Han pekte på noen
feller som historikeren kunne vikle seg inn i. I
den sammenheng viste Niemi til en glidende
utvikling av begrepsbruken innen feltet, som
“fornminner”, “kulturminner” og “kulturarv”,
og de ulike konnotasjoner begrepsbruken gir.
Aviser som formidlingskanal

Sist ut var forfatter og journalist i dagsavisa
Nordlys Asbjørn Jaklin, som snakket om
medias rolle i markeringer av historiske
jubileer og hendelser. Stikk i strid med
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Agderseminaret 2012 –
Sørlandet og utlandet
Thomas V.H. Hagen
HIFO Agder

På spørsmål fra salen om Jaklin så utfordringene
ved å kutte fremmedord i akademiske tekster,
svarte han at det ikke nødvendigvis trenger å
være en motsetning mellom fremmedord og
formidlingsferdighet. – Fremmedord uten en
forklaring skaper barrierer mellom leser og
teksten. Foto: Jan-Tore Berghei

hva mange tror, er historisk stoff høyeste
mote i avisene for tiden, sa Jaklin, - iallfall
hvis vi holder oss til papiravisene. Jaklin
viste til en lang rekke eksempler på
artikler om historiske hendelser i Nordlys
over det siste tiåret, og understreket at
leserundersøkelser viser at dette stoffet er
populært. Papiravisene er altså en potensielt
viktig kanal for historieformidling. Men
noen hovedforutsetninger må være på plass
før stoffet slipper gjennom hos redaktørene:
Det historiske stoffet må ha en nåtidig
samfunnsrelevans, teksten må helst ha en
spenningskurve og et dramatisk element,
den bør være knyttet til avisas geografiske
nedslagsfelt – og den må kunne belegges med
gode bilder. Hvis disse punktene er innfridd,
vet redaktørene at stoffet selger – og da får
det spalteplass.
– Godt fortalte historier fra fortida gir
høye lesertall, så enkelt er det, sa Jaklin. Men
det fordrer formidlingslyst og vilje til å legge
bort de fremmedordene som akademikere
ofte er så glade i.

Bildet viser et sørlandsskip i fremmed havn rundt år 1900. Stolte seilkapteiner står med sine
fruer på dekk. Motivet illustrerer det internasjonale og transnasjonale ved sørlandskulturen.
Foto:Vest-Agder-museet

Kontakt over hav, kulturdiffusjon og internasjonalt fellesskap er sentrale
emner i Agders historie. Det transnasjonale perspektivet var temaet under
Agderseminaret 2012.

M

ed det transnasjonale menes
“fenomener som eksisterer i kraft av
forbindelser mellom minst to stater”. Slik
definerte Knut Kjeldstadli (Universitetet
i Oslo) seminarets sentrale begrep i sitt
åpningsforedrag, der han ga en teoretisk
introduksjon til emnet. Professor emeritus
Finn-Einar Eliassen (Høgskolen i Vestfold)

presenterte “det globale 1700-tallet” med
utgangspunkt i det transnasjonale livet
til opplysningsmennesket, sjøfareren og
eventyreren Peter Dahl (1747-89) fra Fjære
ved Grimstad. I etnolog og stipendiat Siv
Ringdals (Universitetet i Oslo) foredrag
handlet det om enslige kvinner fra Agder
som utvandret til New York i perioden 1946
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til 1965. Hvordan tok de inn møtet med nye
idealer i forhold til utseende, kroppspleie,
moter, sminke, kosthold og aktiviteter? De
kroppslige tranformasjonene kan ses som
resultat av transnasjonale prosesser. Pål
Thonstad Sandvik (NTNU) ga et innblikk
i transnasjonale prosesser og aspekter ved
utviklingen av nikkelverket Falconbridge
i Kristiansand, som norsk datterselskap i
et multinasjonalt konsern.
Agderseminaret har blitt arrangert
hvert år siden 2007, annethvert år i
henholdsvis Aust- og Vest-Agder. Regien
har rådet for Forskernettverk Agder,
etablert i 2006, som et tiltak for å fremme
forskning om og formidling av Agders
historie. Nettverket omfatter samtlige
institusjoner i regionen som har historikere
i staben, samt HIFO Agder. Representanter
for Universitetet i Agder, Statsarkivet i
Kristiansand, Vest-Agder-museet og
Aust-Agder kulturhistoriske senter utgjør
rådet for Forskernettverk Agder. Rådet
fungerer også som redaksjonskomité for
Agderseminarets publikasjoner.
Tidligere temaer har vært Moral og
rettsfølelse på Agder fra 1600-tallet til i
dag (2007), Historiske perspektiver på
regionen (2008), Mangfold og motsetninger
i sørlandsk kultur (2009), Bruk og misbruk
av historie (2010) og Den vanskelige
historien – fellesskap, erindring og glemsel
(2011).
Men historien går lenger tilbake
enn til 2006. Årlige “Sommerseminar i
historie” ble holdt fra 1970-årene, først
i regi av historikere tilknyttet Agder
distriktshøgskole, senere Institutt for
historie ved Høgskolen i Agder. Gjennom
Agderseminaret har denne tradisjonen
blitt ført videre. Siktemålet er det samme
nå som før: Å samle forskere på beslektede
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felt til et program som holder høy faglig
standard, samtidig som man ønsker å nå ut
til et allment historieinteressert publikum.
Sørlandet og utlandet.
Transnasjonal kontakt,
internasjonal påvirkning

Professor i historie Berit Eide Johnsen
(Universitetet i Agder) var faglig ansvarlig
for Agderseminaret 2012, og forklarer
bakgrunnen for at temaet transnasjonal
kontakt og internasjonal påvirkning ble
valgt i år.
– Agders historie viser tallrike eksempler på
kontakt og påvirkning over landegrensene.
Gjennom århundrene har kontakt med
europeiske og oversjøiske land satt sitt preg
på regionen – økonomisk, politisk, sosialt
og kulturelt. De siste årene har historikere
i landsdelen viet temaer som overskrider
den tradisjonelle nasjonale tilnærmingen
stor oppmerksomhet. Kontakt over hav,
kulturdiffusjon over landegrensene og
regionen som del av et internasjonalt
fellesskap har blitt sentrale perspektiver i
forskningen. Nå syns vi at det var på sin plass
å foreta en samlet presentasjon av sentrale
temaer fra Agders historie i et transnasjonalt
perspektiv, og sette landsdelens historie inn
i en større ramme.
– Hva er du mest fornøyd med når det gjelder
årets gjennomføring?
– For det første de mange gode tilbakemeldingene fra de som deltok. Evalueringen
viste at de aller fleste var veldig godt
fornøyde med det de oppfattet som et
interessant, variert og faglig spennende
seminar. For det annet er jeg godt fornøyd
med at foredragsholderne virkelig anla et
transnasjonalt perspektiv på sine temaer!

Siv Ringdal var en av ti foredragsholdere. Hun snakket om unge agderkvinner i New York i perioden
1946-1965. Foto:Thomas V.H. Hagen

– Det er også et uttalt mål med Agderseminaret
at det skal nå ut til et allment historieinteressert
publikum. I hvilken grad opplever du at dere
lyktes med det denne gangen sammenlignet
med tidligere år?
– I år var det om lag 85 påmeldte, og det
er over gjennomsnittet sammenlignet med
tidligere år. Selv om det fortsatt er mange
historieinteresserte ikke-historikere blant
deltakerne, har det vært en liten tendens
de siste årene i retning av en større andel
historikere blant publikum. Det er så
klart positivt i én forstand, men vi har
fortsatt en klar ambisjon om å nå ut til alle
historieinteresserte. Agderseminaret skal
ikke være et fagtreff bare for historikere.
Fra St. Croix til Sears

Selv om transnasjonal historie nok var en
rød tråd i programmet, var det tematiske
spennet ellers stort: Fra nordmenn i dansk-

norsk kolonialfart på “sukkerøya” St. Croix
i Karibien på 1700-tallet, til utvandrede
agderkvinners kroppslige transformasjoner
i møtet med varemagasinet Sears og andre
fristelser og forventninger i New York etter
annen verdenskrig.
Halvparten av foredragsholderne har en
tilknytning til Universitetet i Agder. Gustav
Sætra ga en oversikt over sammenhenger
mellom migrasjon og skipsbygging fra det
16. til det 19. århundre: Hvor langt var
internasjonaliseringen kommet? Tema
for Olav A. Abrahamsens foredrag var
agderbyene i spennet mellom det hjemlige og
det fremmede. Berit Eide Johnsen diskuterte
ulike årsaker til og forklaringer på vekst og
fall i skipsfartnæringen i Agder 1835-1920.
Var forholdene hjemme viktigere enn de
utenlandske rammefaktorene? I Bjørg
Selands foredrag ble sørlandspietismen
satt under lupen. Hvor kom impulsene fra?
Mens Dag Hundstad i sitt innlegg belyste
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Reiseseminar til Senja
Vidar Eng
HIFO Tromsø

Årets reiseseminar gikk til Senja og
satte fokus på fire lokale personligheter:
Den avdøde dikteren Arvid Hanssen,
forfatteren Hans Kristian Eriksen,
musiker Tove Karoline Knutsen
og sosiologen Ottar Brox. Med på
Tromsø-historikernes reise var Knutsen
og Brox.

A
Forskernettverk Agder står bak Agderseminaret. Her fire av medlemmene i rådet. F.v.: Berit Eide
Johnsen (Universitetet i Agder), Kathrin Pabst (Vest-Agder-museet), Roger Tronstad (Statsarkivet i
Kristiansand) og Bjørg Seland (Universitetet i Agder). Kjell-Olav Masdalen (Aust-Agder kulturhistoriske
senter) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto:Thomas V.H. Hagen

utviklingen av Sørlandet som innenlandsk
turistmål i mellomkrigstida, og utenlandsk
påvirkning.
Jan Henrik Munksgaard, tidligere
direktør ved Vest-Agder-museet, holdt
foredrag om europeisk kulturpåvirkning
i sørlandsk byggeskikk og byggestil
på 1700-tallet, med utgangspunkt i
Kristiansands arkitektur.
Seminaret ble avsluttet med en

nnet hvert år arrangerer HIFO
Tromsø reiseseminarer. En hel helg
settes av til bussreise med overnatting
og mange foredrag. Noen er åpne for
lokalbefolkningen, men de fleste er interne
for deltakerne. Noen er lange og godt
forberedte og noen er korte anekdotiske

i bussen. De fleste foredragene på årets
reiseseminar var av historikere ved
Universitetet i Tromsø. Poenget med
reisene er å se historiske steder som det
fortelles om, men også pleie det sosiale
og faglige ved å ha god tid sammen med
historikerkolleger
Vårt sjette reiseseminar gikk helgen
7.-9. september i år til Norges nest-største
øy, Senja. Øya er på mange måter delt
i to; yttersida preges av dramatiske og
stupbratte fjell, dype fjorder og livskraftige
fiskevær, innersida er mer som Østlandet
med skog, jordbruk og et variert næringsliv.
Det spesielle med reiseseminaret i år
var fokus på fire Senja-personligheter,
den avdøde dikteren Arvid Hanssen,
forfatteren Hans Kristian Eriksen,
musikeren Tove Karoline Knutsen og

diskusjon fredags ettermiddag om ulike
sider ved og erfaringer med transnasjonal
historie. Er det, eller bør det være, én
metode, én sjanger, én egen subdisiplin,
én teori – eller rett og slett et blikk, én
måte å se tingene på?
Også for dette seminaret planlegges
det å gi ut en publikasjon i etterkant, der
foredragene er bearbeidet til artikler.

Foto: Sigrun Høgetveit Berg
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sosiologen Ottar Brox. Eriksen var tilstede
under et åpent møte om hans forfatterskap,
og Knutsen og Brox var vi så heldige å ha
med oss på hele turen.
Den første skrevne beretningen fra
Nord-Norge omhandler høvdingen Ottar,

Geriljaforedrag i bussen er fast takst på HIFOs
reiseseminarer, her representert ved Lars Ivar
Hansen i fri dressur. Foto: Sigrun Høgetveit Berg

Torsken kirke er en liten perle, både innvendig og
utvendig. Foto: Sigrun Høgetveit Berg
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som rundt år 890 dro til England. Det
diskuteres heftig hvor Ottar kom fra. Ved
Ottar-statuen på Finnsnes fortalte Håvard
Dahl Bratrein om de ulike teoriene omkring
dette, der Nord-Senja figurer som et av
flere mulige bosteder for Ottar. Tidsmessig
hoppet vi så fram til 1400-tallet. Da var det
gode tider på yttersida av Senja med bra
fiske, gode inntekter og økning i folketallet.
Hele seks kirker ble bygd her i løpet av
1400-tallet. Sigrun Høgetveit Berg drøftet
på reiseseminarets åpne møte i Torsken
kirke hvem som egentlig sto bak denne store
kirkebyggingen. Var det bygdefolket selv,
var det kirkelederne i Trondheim eller på
Trondenes, var det adelen på Bjarkøy, eller
var det kongen? Høgetveit Berg trakk særlig
fram Svein Erikson, en betydningsfull prelat
i Trondheim. Han satt i sin stilling i hele 50
år, og var trolig viktig for å få bygd Senjakirkene og fikk også ferdigbygd den vakre
Trondenes kirke utenfor Harstad.
I f lere sammenhenger, blant annet
på reiseseminarets åpne møte på Stonglandseidet, fortalte Lars Ivar Hansen
om samisk bosetning og virke på Senja.
Skattelister kan fortelle om etnisitet og
folkeflytting, og viser at samene til tider
ble skattlagt av tre land: Danmark-Norge,
Sverige og fyrstedømmer Russland. Samiske
bosetninger fantes over alt på Senja, og
samene var som nordmennene både fiskere,
bønder og jegere. Etter hvert ble reindriften
viktigere, noe som førte til et flyttemønster
mellom sommerbeite og vinterbeite.
Einar-Arne Drivenes bidro med viktig
industrihistorie. For 100-150 år siden
var det på mange måter en gruve-boom
i Nord-Norge, kanskje sammenlignbart
med petroleums-boomen i dag. I fiskeværet
Hamn på yttersida var det et nikkelverk fra
1869 til 1886, bl.a. med et av de aller første

vannkraftverkene i Norge. En mer langvarig
og fortsatt høyst oppegående bedrift er
grafittverket på Skaland. Drivenes pekte på
at det var en interessant forskjell mellom de
to tettstedene, der Hamn hadde importert
arbeidskraft, mens det var lokalbefolkningen
som arbeidet på Skaland.
Det er mange livskraftige fiskevær på
Senja. Stian Bones fortalte om det store
fiskerikonsernet Nergård som finnes flere
steder på Senja. Håvard Dahl Bratrein
kunne på Husøy fortelle om de store
interne endringene som har skjedd i
bosettingsmønsteret. Husøy er blitt kjent
gjennom et årlig rikspolitisk fiskeriseminar,
samt fra TV2-serien «Da damene dro».
Første bosetning på Husøy var så nylig som i
1904. Nå bor det nær 300 der, og folketallet
øker. Mange andre fiskevær, som f.eks.
Øyfjordvær, er derimot helt fraflyttet. Årsak
til endringene er motoriseringa av fiskeflåten
og behovet for trygge havner. Dahl Bratrein
roste havnevesenet og fyrvesenet for en stor
historisk innsats for fiskeriene.
Innledningsvis ble det nevnt fokuset på
fire Senja-personligheter. Den første var
dikteren Arvid Hanssen (1932-1998). Med
på hele reiseseminaret var den andre; artist og

kulturpersonlighet, nå stortingsrepresentant
(Ap), Tove Karoline Knutsen. Knutsen
samarbeidet med Arvid Hanssen i nær 25 år
og ga ut plate med hennes melodier og hans
tekster. I Torsken kirke fortalte Knutsen
om samarbeidet og både deklamerte og
sang Hansens flotte tekster, akkompagnert
av Svein-Hugo Sørensen på gitar. Det var
en imponerende framføring i en gammel,
vakker og lys trekirke! Knutsen bidro også
på hele reiseseminaret med historier og mer
sang. Vi håper hun fullfører et syngespill
hun arbeider med om menneskene rundt
nikkelverket i Hamn. Den forsmaken vi
fikk ga i alle fall mersmak.
Den kjente samfunnsviteren Ottar
Brox deltok også på reiseseminaret og bidro
med anekdoter og historier, blant annet fra
sitt eget opphold på landbruksskolen på
Gibostad på Senja. Brox fylte nylig 80 år,
og er fortsatt en aktiv samfunnsdebattant.
Hovedinnlegget hans på reiseseminaret
var i Torsken kirke med tittel “Fattigdom
og framgang på Senja”. Ottar Brox sin far
skrev i sin tid den anerkjente bygdeboka for
Berg og Torsken kommuner på yttersida
av Senja. Et hovedbudskap i boka er den
enorme velstandsveksten på hundre år fra
1870 til 1970. Ottar
Brox sammenlignet
dette med tilsvarende
prosesser i Storbritannia. At folk
på Senja hadde
hatt mer makt over
sin livssituasjon
enn folk f lest i
Storbritannia sto
Karoline og SveinHugo beveget en
lydhør forsamling.
Foto:Vidar Eng
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Høvdingen Ottar skuer utover fra kaia på Finnsnes, men var han nå egentlig herfra? Håvard Dahl
Bratrein beretter om de ymse teoriene derom. Foto:Vidar Eng

for Brox som en hovedårsak til at det
gikk bedre på Senja enn for eksempel i
Skottland. Småbrukerne var selveiere og
ikke leilendinger. Industrialiseringen og
moderniseringen kom som et supplement til
fiskerbondelivet, ikke som eneste alternativ.
Når folk flest hadde alternativer, var deres
forhandlingsposisjon i forhold til øvrigheten
best.
Den fjerde Senja-personligheten var
forfatteren, redaktøren og regionbyggeren
Hans Kristian Eriksen. Eriksen ble født
i Indre Kiberg ved Vadsø, og er således
den eneste av de fire som ikke er født på
Senja, men han kom til Stonglandseidet
sør på Senja i 1954 og ble der. Gjennom
å starte og redigere Nordnorsk Magasin
fra 1978 bygde Eriksen en nordnorsk
identitet. Nordnorsk Magasin gis fortsatt
ut med Eriksens datter, Hilde Kat. Eriksen,
som redaktør, og hun fortalte også på
reiseseminaret om “Min fars verden”. På
møtet på sykehjemmet, der Hans Kristian
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Eriksen (79 år) nå bor, gikk Einar Niemi
gjennom Eriksens livsverk som er svært
omfattende. Niemi sa det var tre felt der
Eriksen var pioner og den første til å hente
fram fortidde tema. Det gjaldt historien
til øst-samene, også kalt skoltesamene,
som bor i Sør-Varanger i Norge, i NordFinland og i Nordvest-Russland, og det
gjaldt kvensk historie og kultur. Kvenene
er finsk-ættede, etter innvandrere som
kom til Nord-Troms og Finnmark på
17-1800-tallet. Til tider har de vært søkt
fortidd av både nordmenn og samer. Det
siste felt der Eriksen var pioner, var historien
til partisanene i Finnmark. Disse drev under
krigen etterretningsvirksomhet for Norges
allierte Sovjetunionen mot Nazi-Tyskland
og hadde store tapstall. Etter krigen ble de
mistenkt for å være sovjetiske spioner og
først rehabilitert av kong Harald i 1992.
Hans Kristian Eriksens første bok om
dette emnet kom allerede i 1969, og hans
siste bidrag kom i 2007 i et bokverk om

partisanbygda Kiberg, redigert av Einar
Niemi.
Det var utrolig mye interessant vi rakk
over i løpet av en hel helg. Lisa G. Bostwick
fortalte om Midt-Troms Museums mange
avdelinger og planer. Dahl Bratrein fortalte
om det viktige og mytiske kveitefisket
(kveite=hellefisk, «hellig fisk»). Det såkalte
«haill», dvs. den mannlige fiskers kontakt
med sin kvinne før han dro ut på fisket, fikk
en del oppmerksomhet på reiseseminaret,
blant annet med en på-stedet-komponert
sang fra tre kvinnelige deltakere.
Randi Rønning Balsvik hadde et
foredrag om Norges første kvinnelige prest,
Ingrid Bjerkås. Hun var sokneprest nettopp
i Berg og Torsken på Senja fra 1961 til 1965.
Hun ble kristen under krigen og fikk et
kall til på modig vis å tale både Terboven
og Quisling midt i mot. Dette er en del av
holdningskampen under krigen som synes
glemt av krigshistorikerne. På Senja var
hun elsket av de fleste og forhatt av noen
få fundamentalister som mente kvinnelige
prester var galt.
Vi fikk også et kåseri av senjaværingen
Ivar Enoksen, kalt Et skråblikk på Senja.
Enoksen er en av de dyktige lokalhistorikerne
Norge har. Ved siden av flere bøker, noen
med historisk tema, har Enoksen også laget
film og arbeidet i pressen.
På reiseseminaret sov vi på Kråkeslottet,
et gammelt handelssted i Bøvær som nå er
et kultursentrum og et overnattingssted og
en opplevelse i seg selv. God lokal mat på
Husøy, Hamn og Stonglandseidet hørte
også med. Vi var i alt 24 deltakere på dette
vellykkete reiseseminaret. På det åpne
møtet i Torsken kirke kom det 40 tilhørere
ekstra og på Stonglandseidet 25 ekstra fra
lokalbefolkningen. Slik spres kunnskap.
Historie fenger!

Senja nytes best i godt selskap, her ved Ottar
Brox og Åse Johansen. Foto: Stian Bones

Vi skjønte mer av hvordan senjaværingen har blitt
formet av natur og kultur etter å ha hørt Enoksen.
Foto: Christine Smith-Simonsen

Å bo på fantastiske Kråkeslottet, med havet
både under og rundt oss, utgjorde halve
opplevelsen. Foto: Christine Smith-Simonsen
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– Vi er framtida!
Astrid Marie Holand
Historikeren

Fortid er historiestudentenes
fagtidsskrift ved Universitetet i
Oslo. Tidsskriftet henvender seg
til hele den historieinteresserte
allmennheten i Norge, med
et ønske om å speile bredden

– Hva tenker redaktørene om sin måte å
formidle kunnskap på?

i det norske historiefaget og
være en arena for nye stemmer,
synspunkter og strømninger.

Henriette Mikkelsen Hoel og Aslak Kittelsen med
Fortids historiografinummer Fra krønike til disputas.

– Vi representerer framtida – tidsskriftet
drives av studenter og nylig utdannede
historikere. Vi tør kanskje prøve og feile
mer. Det som også gjør at vi skiller oss ut
er at vi lar bachelorstudenter publisere side
om side med veletablerte historikere, mener
redaktørene Aslak Kittelsen og Henriette
Mikkelsen Hoel.
Sammen utgjør de redaktørduoen i
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eksterne bidrag, men ellers gjør vi nå det
aller meste selv. Ressursene vi disponerer
er de pengene vi får i støtte, og den tida
studenter som oss har til rådighet ved sida
av studiene sine, sier redaktørene.
De som skriver i Fortid er hovedsakelig
studenter og vitenskapelig ansatte i
historiemiljøet ved Institutt for arkeologi,
konservering og historie (IAKH). Men
bladet tar imot bidrag fra alle, så lenge
tekstene har relevans for historiefaget. De
har også bidragsytere utenfor instituttet –
både nasjonalt og internasjonalt. Fortid har
dessuten knyttet til seg grafiske formgivere
og en egen webansvarlig.

historietidsskriftet på Blindern. Fortid
publiseres kvartalsvis, både i papir og
på internettsidene www.fortid.no. Av
utstyr har de bare det mest elementære.
Bladet trykkes hos publiseringskonsernet
07-gruppen, og for å betale trykkingen
trengs økonomisk støtte. Å få støtte på plass
er nok hovedutfordringen – i tillegg til tid.
– For- og baksideillustrasjonene er

– Det er spennende, og vi føler oss
privilegerte som får lov til å jobbe med å
publisere kunnskap, men samtidig er det
en krevende og ansvarsfull oppgave. Vi
jobber hele tiden for å gjøre bladet bedre
både på layout og på innhold. Vi stiller
krav til tekstenes formaliteter, men også
få fram hva som skjer i det historiefaglige
miljøet. Det er også interessant å jobbe med
andres tekster, da spesielt med tanke på alle
studentbidragene – vi håper vi kan bidra til
å få flere studenter til å publisere tekster,
og slik kanskje styrke formidlingsevnene
til framtidas historikere.

Inspirert av fotballmagasin

Fortid ble startet i 2004, da en gruppe på
sju masterstudenter lot seg inspirere av
et ” fanzine” for fotballaget Manchester
City. De hadde som ambisjon at bladet
skulle leve videre når ingen av dem
lenger satt i redaksjonen, og det fikk de
oppfylt: Alt ligger an til at Fortid kan
feire tiårsjubileum i 2014. Ikke bare det:
Studenttidsskriftet har nylig fått svært
god omtale av sin profil.
”Det mest spennende organet for
historie-forskning på norsk for tiden
er etter mitt skjønn studenttidsskriftet
Fortid ved Universitetet i Oslo. Forfatterne
som publiserer der – en blanding av
etablerte historikere og studenter –
får ikke et eneste publikasjonspoeng”,
skrev Tor Egil Førland i kommentaren
”Innkrøkt i seg selv: norsk historie på
tellekanten” (NNT 3/2012, s. 324).
Fortid-redaksjonen setter pris på at
Førland og andre vitenskapelig ansatte
ved instituttet har sans for arbeidet de
gjør. Imidlertid har de ikke noen ambisjon
om å nå opp til Historisk Tidsskrift (HT),
siden de selv utgir et studenttidsskrift.
Likevel vil de løfte bladets faglige tyngde,
og slik nærme seg HT.
– Hvis innsatsen vår blir belønnet med
å bli vurdert i en endring i publikasjonspoengpraksisen, så er det noe vi selvsagt
hadde satt pris på, men det er ikke et mål
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i seg selv for oss, sier Kittelsen og Hoel.
Gjevt å komme på pensum

Redaksjonen regner seg selv for å være
gjennomgående sosialhistorisk orientert
– til forskjell fra et populærhistorisk
blad som Levende Historie, som de mener
fokuserer mer på krig, konflikt og store
aktører. Etter Kittelsens syn gir Fortid
mer plass til små aktører og små tema.
Dessuten er det riktig å si at de har en
slagside i retning av samtidshistorie, noe
som reflekterer Oslo-miljøets interesser
og orientering: Rundt halvparten av
studentene og de vitenskapelig ansatte
her sysler med samtidshistorie. Likevel
legger de også vekt på eldre historie – og i
neste nummer ser det ut til at hovedvekta
kommer til å ligge der.
– Leses Fortid også av folk utenfor Oslo/
oslomiljøet?
– Ja, til en viss grad blir det lest utenfor
oslomiljøet, men det er nok riktig å si
at vi hovedsakelig er en intern kanal i
historikermiljøet ved Universitetet i Oslo,
der bladet vårt leses av både studenter og
vitenskapelig ansatte. Det har også vært
en tendens til at intervjuobjektene våre
har vært vitenskapelig ansatte her ved
instituttet. Likevel, vi har et ønske om å

nå ut videre, både nasjonalt og nordisk, i og
med at vi mener den historiekunnskapen
vi formidler er relevant for alle som er
interessert i historie.
I dagens offentlighet f lorerer det
av medier og tidsskrifter, der noen har
spesialisert seg på historie, mens mange
tar opp historierelaterte temaer iblant.
Vi har Historisk Tidsskrift, Illustrert
Vitenskap, Levende Historie, forskning.
no og dagspressen – for å trekke fram et
vidt spekter av eksempler. Kittelsen og
Hoel mener Fortid har et fortrinn i at de
har med seg unge folk som tør, samtidig
med at de har sitt faglige fundament i
universitetsmiljøet:
– Når det gjelder Levende Historie, og i
enda større grad Illustrert Vitenskap, føler
vi at vi har et mer faglig utgangspunkt
enn dem. Vi ønsker å fortsette å være et
tidsskrift som engasjerer, og som holder et
faglig høyt nivå, samtidig som hovedtyngden
av bidragene kommer fra studenter både på
bachelor- og masternivå. Noe av det vi er
stoltest av, er at artikler publisert i Fortid
har kommet på pensum: Nå senest ble
en artikkel Nicola Karcher skrev for oss
satt opp på pensum i særemnet «Norsk
høyreekstremisme i mellomkrigstiden» i
faget Nyere norsk historie (HIS1310) ved
Universitetet i Oslo. Det er et mål for oss
å få til mer av dette.

”Hva er historie? Hvordan skal vi tilnærme oss fortida?
Hvordan skal vi utøve faget vårt? Disse spørsmåla, og
mange til, har historikere stilt seg helt siden de begynte
å gi lyd fra seg rundt 500 år før vår tidsregning. I vårt
historiografinummer presenterer vi et knippe tekster som
kan gi inspirasjon til egen tenkning rundt hvordan man kan
skrive historie.”

?

QUIZ

Amerikanske presidenter
Kurt Henrik Dalmo
masterstudent ved Universitetet i Tromsø

mange amerikanske presidenter
Wyoming og Utah innførte
1 Hvor
er blitt myrdet?
stemmerett for hvite kvinner allerede i
5 Statene
1869 og 1870, men når fikk alle kvinner i
Etter at det 20. grunnlovstillegget
2 ble vedtatt 23. januar 1933, tiltrer USA stemmerett?
amerikanske presidenter 20. januar. På
alder av 43 år er han den yngste som
hvilken dato tiltrådte de før dette?
blitt valgt som USAs president, hvem
6 Iererendet?
er to sønner som har fulgt i sine
3 Det
fedres fotspor og blitt valgt til president,
til den amerikanske presidenten
hvem er disse to?
7 Hjemmet
er velkjent, men hvor bor visepresidenten?
Obama er USAs 44. president,
Hvilke formelle krav er det for å kunne bli
4 Barack
likevel er det ikke 44 som har vært
8
valgt til president i USA?
president i USA. Hvor mange presidenter
har det vært?
er den første sittende amerikanske
9 Hvem
president som har besøkt Norge?

Svar på Quiz side 46

(Fra presentasjonen av Fortid 2/2012)
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Gotisk nøtt.
I hver utgave av Historikeren presenterer vi en gotisk nøtt hentet fra
de ulike statsarkivene. Denne gangen er det førsteamanuensis Rune
Blix Hagen ved Universitetet i Tromsø som har hentet frem en kilde
fra Universitetsbiblioteket i Oslo Ms 4o 479: 1G. Klarer du å finne ut
hva som blir meddelt her?

SKREI – Lofotens kulturarvsenter
Astrid Marie Holand
Historikeren

Visjonen er å fortelle en helhetlig historie. Egentlig er det forunderlig at man
ikke har gjort dette tidligere. Lofotfisket som kulturbegrep har betydning i hele
Nordområdet. De som kommer til Lofoten skal få denne historien fortalt. Det
naturlige stedet er arnestedet Storvågan – det kommersielle Lofotfiskets vugge.

U

tstyrt med to knipper ekte duftende
tørrfisk innledet styreleder Johannes
Rørtveit i prosjektselskapet Storvågan
AS et todagers seminar om det planlagte
kulturarvsenterets muligheter og ut-

Svar på gotisk nøtt: side 46
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fordringer. Planarbeidet har pågått i
flere år, og ble formalisert da fire lokale
reiselivsbedrifter sammen etablerte
Storvågan AS i 2008. De involverte
reiselivsbedriftene er små og tradisjonelle,

Torske-entusiaster: F.v. Marte Lundberg (prosjektleder for SKREI) Johannes Rørtveit, (Storvågan AS),
Reidar Bertelsen (Universitetet i Tromsø), Audun Aanes (Storvågan AS), Ann-Jorid Pedersen (Mimir), Alf
Ragnar Nielssen (Universitetet i Nordland), Pål Christensen (Universitetet i Tromsø). Foto: Astrid Marie
Holand
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og oppdatert historieformidling blir en helt
sentral brikke.

Verneverdig jakt: Johannes Rørtveit med gjester klare for seilas med Vågan kystlags
Anne Bro fra 1911. Foto: Astrid Marie Holand

men målet deres er ambisiøst: å bygge et
besøkssenter som kan gi tilreisende samlet
informasjon om kystens kulturhistorie
og attraksjoner i hele området Lofoten,
Vesterålen og Ofoten. Samtidig skal dette
også være et opplevelses-, kunnskaps- og
forskningssenter med utgangspunkt i
torskefiskeriet og økosystemet som torsken
inngår i. Planene er svært innholdsrike.
– Vi ønsker nå å komme fra stadiet der
man produserer papir til stadiet der man
produserer realiteter, sa Rørtveit.

– Formålet er todelt: vi ønsker å spre
informasjon om prosjektet og vi ønsker å få
gode råd til hvordan vi skal gå fram videre,
mest mulig konkret og basert på erfaring,
sier daglig leder Audun Aanes.

Som turistattraksjon er Lofoten verdenskjent og populær. Likevel har det vært
en lang og tung prosess å jobbe fram
det nye kulturarvsenteret og arbeidet er
langt fra over. Derfor inviterte Storvågan

Rådene var ganske klare: profilen må være
tydelig, og opplevelse må stå i sentrum.
Dagens turister vil delta aktivt, ikke bare
passivt motta informasjon, og de jakter på
det ekte, det autentiske. Faglig forankret
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AS i slutten av august representanter
fra skoler og universiteter, historikere,
kunstnere, politikere, representanter for
reiselivsbransjen og for lokalt næringsliv
til å komme og se hva de ønsker å få til
utenfor Kabelvåg, på stedet der det gamle
handelssenteret Vágar engang lå.

innebærer imidlertid en unik mulighet til
å følge lange utviklingslinjer.

En gang verdens nordligste by
– Sorteringsarbeidet er en utfordring, mange
Arkeolog Reidar Bertelsen (Universitetet hus er bygd oppå hverandre, lag på lag, fra
i Tromsø) og historikerne Pål Christensen tidlig 1000-tall til 1800-tallet. Men det er
(Universitetet i Tromsø), Alf Ragnar gjort svært interessante funn, også ved hjelp
Nielssen (Universitetet i
av undervannsarkeologi, sa
Reidar Bertelsen.
Nordland) og Åsa Elstad
(Museum Nord) bidro
Bertelsen har i en
med å oppsummere ti
årrekke vært involvert i uttusen års historie – og
gravninger i området. Og
hvilket potensial for
det finnes fortsatt en rekke
kunnskapsformidling
eldre bosetninger som ikke
som kan hentes ut av
er gravd ut ennå.
den, ikke minst rundt
Fra arkeologi til
menneskers tilpasning
spillteknologi
til endrede rammePå 16- og 1700-tallet gikk
betingelser.
det nedover med tørrUtgangspunktet for
fiskhandelen og fiskerå utvikle norsk tørrfisksamfunnet i Storvågan.
eksport til kontinentet i
1690-tallet, beskrevet av
løpet av 1000-tallet var
kulturminner:
dikterpresten Petter Dass,
havna i Vágar. I 1975 Samiske
Lysestake av bronse funnet på
ble det fastslått at Vágar 1300-tallsboplassen ved Lomtjønna. var trolig den aller verste
tida. Trettiårskrigen og
befant seg der Storvågan Foto: Astrid Marie Holand
langvarig lavkonjunktur i
ligger i dag. Her utviklet
det seg tidlig en by basert på tørrfiskhandel, Europa er deler av forklaringen, likeså den
der kirkens menn trolig var viktige lille istid. Kaldere klima førte til dårligere
markedsføringsagenter. Vágar er kjent fra vekstvilkår for både korn og torskeyngel,
slutten av vikingtiden, hadde bymessig avlinger og fangster ble deretter.
bebyggelse fra overgangen mellom 1100og 1200-tallet, og ble omtalt som kjøpstad – Dette åpner mulighetene for et større
i samtiden. Arkeologiske funn vitner tverrfaglig forskningsprosjekt i samarbeid
om en urban kultur med internasjonale mellom for eksempel historikere, biologer og
kontakter. Vi kjenner ikke til noe annet sted havforskere, der temaet er dypere forståelse
for markedsmessig omsetning av skrei like av klimaendringer og effekter, oppfordret
tidlig. Fram til svartedauden tjente Vágar Alf Ragnar Nielssen.
både som handelssenter, lagmannssete og
kirkesenter. Senere ble de administrative Pål Christensen trakk fram det deltakerstyrte
funksjonene spredt, og Vágar ble redusert lofotoppsynet, grunnlagt i 1897, som et
til et fiskevær. Den langvarige bosetningen eksempel på co-management av stor interesse
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for samfunnsforskere, mens Åsa Elstad Grunnstein i 2014
presenterte historien fra et kvinneperspektiv. Interessen for digital formidling utelukker
Der ligger klare muligheter for formidling og imidlertid ikke mer tradisjonelle
opplevelse av håndbåren kunnskap. Visjonen museumsutstillinger av fysiske ting og
er å skape et senter som trekker tidslinjen fra skrevne kilder. Nyere konsepter som
økonomuseum, der målet
steinalderen og like inn i
er å vise fram håndverk i
fremtiden. Det er både et Dagens konvensjonelle
sin naturlige form, og
stort potensial og en stor fortellerteknikker i
økoturisme, der målet
utfordring, ifølge Reidar museum vil komme til
er bærekraftig natur- og
Bertelsen:
kort for å skape den
kulturvern, knyttes også til
helhetlige forståelsen
Lofotens Kulturarvsenter.
– Dagens konvensjonelle
som vi ønsker å få fram.
Stor-vågan AS har deltatt
fortellerteknikker i
i det internasjonale miljømuseum vil komme
til kort for å skape den helhetlige prosjektet Cradle to Cradle Islands, der
forståelsen som vi ønsker å få fram. Vi kretsløptanken står sentralt. Senteret vil
kan ikke rekonstruere som på vikingmuseet også få aktualitet dersom Lofoten skulle få
Lofotr, for da binder vi oss til én epoke. verdensarvstatus.
Dessuten må vi skille mellom det
vi vet og det vi antar er mulig at har – Prosjektet faller godt inn i regjeringens
skjedd. Digital illustrasjonsteknikk blir nye reiselivsstrategi som ble lansert i år, der
løsningen, for eksempel spillteknologi og historie og kultur vektlegges, og der det er
4D-presentasjoner. Da blir det svært viktig et mål å forankre reiselivsnæringen som en
at tilbudet er oppdatert hele tiden, slik at distriktsnæring. Dessverre har prosjektet
likevel blitt en kasteball i systemet, problemet
det ikke virker utdatert om fem år.

er trolig at det ikke er spisset nok,
slik at det blir vanskelig å se hvilket
departement det hører inn under.
Planene er svært sammensatte,
sa stortingsrepresentant Lillian
Hansen (Ap). Hun lovte å engasjere
seg for at prosjektet skulle realiseres,
noe initiativtakerne opplevde som
svært viktig. Det opprinnelige målet
var at et ferdig senter skulle åpnes i
forbindelse med grunnlovsjubileet i
2014. Det rekker de ikke, men det er
mulig å markere en annen milepæl:
– Vi kan ha som mål at grunnsteinen
for Lofotens Kulturarvsenter legges
ned 17. mai 2014. Og jeg vil allerede
starte arbeidet med å skaffe celebert
besøk til begivenheten, avsluttet
Johannes Rørtveit.
Ekte opplevelse: Anne Bro stevner
ut fra Kabelvåg. Foto: Astrid Marie
Holand

Oppskriften på en attraksjon
Sameksistens på
havet: Lofotakvariet
er en av de fire
reiselivsbedriftene som
inngår i Storvågan
AS. Her er deres
nyeste innen digital
presentasjonsteknikk,
en multimediafremstilling av fiske,
havbruk og oljenæring
sett under ett. Foto:
Astrid Marie Holand
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Rådene som kom fram under SKREI-seminaret
kan oppsummeres slik:
1. Tenk stort – planlegg realistisk.
2. Kartlegg kostnader, lag en rom- og bruksplan.
3. Dyrk fram salgbare historier som kjerneprodukt.
4. Legg til rette for møter og dialog mellom mennesker.
5. Ha noe for alle sanser: syn, hørsel, følelse, smak og lukt;
film, opplevelse, mat.
6. Husk: service skal være billig, det er det unike
og autentiske de besøkende vil betale for.

27
Historikeren 4-12

debatt......

En annen historie?
Noen tanker om
lokalhistorias
utfordringer og
muligheter
1

Hilde Gunn Slottemo
førsteamanuensis, Høgskolen i Nord-Trøndelag

L

a meg presentere en idealtypisk
modell for lokalhistorisk litteratur
i Norge, et forenklet bilde av en praksis
som har vært mangfoldig, stor og
sammensatt. Det tar utgangspunkt i det
inntrykket som ble skapt og formidlet
av bedømmelseskomiteen som i 2008
evaluerte historiefaget i Norge. Bo Stråth
og hans kollegaer hevder i sin rapport
at oppdragshistorikere ofte dyrker en
konstaterende retorikk med entydigheten
som undertekst. De – eller egentlig vi: jeg
er selv en del av dette – tilskriver seg selv
en profesjonell autoritet og opptrer overfor
leserne som ”upåklagelig oppleste ciceroner
i fortidens landskap.” Forskningsprosessen
med sine vitenskapsteoretiske premisser
synliggjøres ikke, alternative tolkninger
diskuteres ikke og kunnskapsmessige
reservasjoner utelates.2
Disse påstandene er – naturlig
nok – blitt mye diskutert blant norske
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Hilde Gunn Slottemo. Foto: Privat

historikere.3 Flere har også forsøkt å
imøtegå noe av kritikken. Som mangeårig
oppdragsforsker og forfatter av f lere
lokalhistoriske arbeider har jeg imidlertid
også følt at noe av den har truffet. La meg
bruke kommunehistoria som eksempel.
Her – som i andre deler av historiefaget
– har det vært en tendens til at vi har
skrevet bøker og artikler med det såkalte
”gudeblikket”. Gjennom lange tradisjoner
har formidlinga tendert mot å vippe over i
naturalismen og realismen, med et språk
og en litterær struktur som ble utviklet av
den moderne historieskrivinga slik den ble
etablert som vitenskapelig sjanger rundt
midten av 1800-tallet.4 Forfatteren har vært
tilbaketrukket og usynlig, og historikeren
har framstått som en allvitende forteller;

debatt......

guden som ser alt, vet alt og kan alt. Som uformelle normene som er innskrevet i
forfattere har vi skrevet som om vi har kommunehistorias tradisjon, har formet
svevet over fortidas landskap og bare stadig nye bokprosjekter. Lokalhistoria
observert verden med et altomfattende har lange og sterkt normerende tradisjoner
overblikk. Som deler
som ingen skribent i feltet
av historieformidlinga Her – som i andre deler
kan unnlate å forholde seg
ellers, har den lokal- av historiefaget – har
til, hevder historiefagets
historiske forskninga det vært en tendens til at bedømmelseskomité i sin
i Norge vært preget vi har skrevet bøker og
rapport.6 Det tror jeg den
av objektiviserende artikler med det såkalte har rett i.
f ramstillinger som ”gudeblikket”.
Noe av lokalhistorias
bare i liten grad har
problem er at den har
blitt utfordret og problematisert i den forsøkt å ri flere hester på en gang. Den
faglige praksisen. Lokalhistoriske tekster har for det første skullet fungere som ei
har sjelden brutt med den realistiske oppslagsbok. Den andre funksjonen har
framstillingsformen som har dominert vært den historiske fortellinga, det at det
historieskrivingas tradisjoner. I liten grad skapes ei lesbar framstilling som man skal
har modernistiske og eksperimenterende kunne kose seg med mens man kryper
forsøk fått prege den historiefaglige opp i sofaen og drikker kveldskaffe eller
praksisen. Den historiske fortellinga har kakao. Den tredje er den vitenskapelige
vært sett som estetikk og ytre staffasje, og analytiske, det vil si de historiske
for me n k u n som
perspektivene, tolkningene
formidling. Gjennom Noe av lokalhistorias
og teoriene .7 Disse tre
denne måten å skrive på, problem er at den har
funksjonene har ikke alltid
har vi bidratt til å skape og forsøkt å ri flere hester vært enkle å balansere
opprettholde en illusjon på en gang.
opp mot hverandre, og
om forskningsmessig
det har vært en tendens
realisme i våre fortellinger. Det gjelder til at oppslags-bokfunksjonen har kvalt
også flere av de arbeidene jeg selv har de to andre aspektene. Det har ført til
gjennomført.5
lokalhistoriske bokverk spekket med
At sjangeren ikke er blitt utfordret detaljer. Det er blitt bøker der leseren har
i større grad, har etter mitt syn ikke kunnet finne en rekke faktaopplysninger
først og fremst handlet om manglende fra lokalsamfunnets historie: hvem som
forskningsfrihet eller om strenge krav fra var ordfører til enhver tid, hvor mange
oppdragsgiveren. Jeg er også usikker på innbyggere som bodde i kommunen,
om det er vår forståelse av ”modelleseren”, hvor mange som utvandret til Amerika
altså den tenkte leseren i forfatterens hode, og hvor stor oppslutning de forskjellige
som primært har styrt oss. I stedet tror jeg politiske partiene har hatt gjennom tida
det er forfatterens og oppdragsgivernes – for å nevne noen eksempler. Denne
forståelser av hva lokalhistorie er og funksjonen har blitt sett på som en viktig
skal være som har hatt betydning. De del av historiefagets oppgave og egenart.
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debatt......

debatt......

Da husmora Bjørg tok
mer lønnsarbeid utover
i etterkrigstida, kunne
Strømmens Værksted
være en aktuell
arbeidsplass. Bildet
viser kontordamer
på verkstedet rundt
1950. Foto: Asbjørn
Kåre Gundersen/
Aksershusmuseet
0231-096: 0071

Historieskrivinga har vært oppfattet
som samfunnets kollektive erindring, og
historikernes oppgave har vært å huske på
vegne av en hel nasjon, et lokalsamfunn, en
bedrift eller en organisasjon. Kanskje har
dette fokuset gjort at de to andre aspektene,
lesebokfunksjonen og de vitenskapelige
tolkningene, er blitt skadelidende. Den
historiefaglige fortellinga og analysene av
tidligere hendelser har til dels druknet i
detaljer.
Hvis vi erkjenner at dette kan være
et problem, hvilke løsningsmuligheter
finnes så? For noen år siden tok Norsk
Lokalhistorisk institutt (NLI) initiativet
til å opprette en lokalhistorisk wikipedia,
et nettsted der faktaopplysninger og
detaljstoff om kommuner og lokalsamfunns
historie kan legges ut. 8 Dette er etter
mitt syn et godt grep, for gjennom det
kan båndene mellom oppslagsverket og de
øvrige funksjonene løses litt opp. På dette
nettstedet kan lokalhistoriske ildsjeler
og entusiaster legge ut historiefaglig
informasjon om stort og smått i en
kommune. Kunnskapen blir på den måten
samlet og trygt lagret på nettsider som
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serves og kvalitetssikres av fagpersoner
på NLI.
Slik blir kommunehistorias oppslagsfunksjon dekket gjennom bruk av ny,
nettbasert teknologi. Samtidig frigjøres
tid, plass og energi for å rendyrke de øvrige
sjangerelementene i de lokalhistoriske
bøkene. Bøkenes forfattere kan dermed
foredle den historiske fortellinga, løfte
fram forklaringer og forståelser, skape
synteser og sammenhenger. De kan
boltre seg i historiske skildringer, trekke
inn vitenskapelige diskusjoner, rendyrke
perspektiver og tolkningsteorier samt leke
med sjangere og sjangerkrav. Slik kan det
skapes en annen type lokalhistorie, ei
historiebok hvor balansen mellom de tre
funksjonene blir etablert på en annen – og
forhåpentligvis bedre – måte.
Skedsmo kommune er en av de
kommunene som har inngått et samarbeid
med NLI om dette. De satte i 2008 i gang et
todelt prosjekt: en lokalhistorisk wikipedia
og et bokprosjekt hvor noe av hensikten var
å bidra til å fornye kommunehistoria som
sjanger. Jeg fikk oppdraget med å skrive
boka, og i høst kom Skedsmo. En historie

om samhold og splittelse ut.9 Her har jeg
tatt i bruk en rekke skrivegrep, litterære
virkemidler og faglige verktøy som har hatt
som hensikt å bedre balansen mellom de
tre funksjonene. La meg kort presentere
noen av de grepene jeg tar.
Det første er å bruke litterære
virkemidler mange først og fremst
forbinder med skjønnlitteraturen:
malende beskrivelser, miljøskildringer
og personkarakteristikker, formidling av
lyder, lukter og farger, altså skrivemåter
som levendegjør, skaper stemninger og
som fargelegger den historiske situasjonen.
Det andre er ei personifisering av fortida,
deriblant ved bruk av det jeg kaller
”syntesetyper”: fiksjonsfigurer som er

Den forfatterskapte Johan ble etter hvert sagbrukarbeider i Lillestrøm, og fikk da kanskje disse
arbeidskarene fra Øyeren sagbruk som kollegaer. Fra venstre: Fritjof Sørlie fra Rælingen, Gustav
Henriksen Lund fra USA og Magnus Westby fra Lillestrøm. Ukjent år. Foto:Thormod Sund/
Akershusmuseet 0231-005:0028
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debatt......

de fortellingene som ellers lett kan framtre
som endelige, autoriserte sannheter.
Tilsynelatende har jeg tatt i bruk to
vesensforskjellige skrivemåter i denne
boka: På den ene sida den ”skjønnlitterære”
skrivinga med en usynlig forfatter og et
autoritært ”gudeblikk”, på den andre en
demokratiserende fortolker som inkluderer
leseren og åpner teksten ved å vise
usikkerhet, tvil og ulike forståelsesmåter.
I dette samspillet ligger det muligheter for
innsikt og refleksjon omkring både fortid,
fortelling, formidling og forfatterposisjon.
De brechtske bruddene problematiserer
gudeblikket og destabiliserer de fiktive
syntesetypene som autoritær fortelling.

Den myndige fortellerstemmen blir
balansert – ja, faktisk undergravd – ved
hjelp av Brecht. I spenningene mellom disse
posisjonene ligger det en metarefleksjon
over tekst og litteraritet, en understreking
av tekstligheten og det språklig skapte i
all historie og fagbokskriving. Grepene
peker dermed ut over seg selv og over på
det litterære ved historieskriving; på det
grunnleggende tekstlige ved arbeidene våre.
Slik kan jeg vise et forskningsfelt som er
mindre skråsikkert og – paradoksalt nok –
mer realistisk når det gjelder lokalhistorias
grunnlag og muligheter. Kort sagt: Jeg
kan bidra til å bygge ned illusjonen om
historikeren som fortidas gud.

noter

Storgata i Lillestrøm rundt 1960. Foto: Ukjent fotograf.Wenche Bergersen Skjærlund/
Akershusmuseet

skapt på grunnlag av et bredt, mangfoldig
og omfattende kildemateriale. Her er
husmannssønnen og sagbruksarbeideren
Johan, 50-tallshusmora Bjørg, og dagens
yrkesaktive småbarnsmor Monica – for å
nevne noen. Ved hjelp slike enkeltpersoner,
både reelle og fiktive, forsøker jeg å formidle
det jeg mener har vært vesentlige trekk ved
kommunens historie. Individualiseringa
og det biografiske er forsøk på å skape
innlevelse og identifikasjon, og de fiktive
skikkelsene fungerer som et supplement til
fortidas reelle personer. Til sammen bidrar
dette til å gjøre teksten mer leservennlig,
og kan dermed ses som et forsøk på å
styrke den nevnte lesebok-funksjonen i
historieformidlinga.
Men ingen av disse grepene bryter
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med den historiske realismen. For
å oppnå det, har jeg i stedet basert
meg på dramatikeren, regissøren og
teaterteoretikeren Bertolt Brecht og
hans begrep om verfremdungseffekten
(’fremmedgjøring’ eller ’distansering’).
Hans tanker og perspektiver kan også
anvendes i historieforskninga.10 Teksten
som historisk realisme problematiseres
på flere måter: ved stadige avbrudd i den
historiske fortellinga, ved å synliggjøre
kildematerialets styrker og svakheter,
ved å løfte fram ulike tolkninger,
forklaringsmåter og teoretiske rammeverk,
ved eksplisitte faglige diskusjoner og ved å
skrive meg selv inn i teksten som forsker.
Gjennom det har jeg ønsket å synliggjøre
den sårbarheten og skjørheten som finnes i

1
Denne teksten er også publisert på historieblogg.no. En lengre artikkel om samme tema
er under trykking i Heimen 4, 2012, med tittelen «Med Brecht i bygdeboka. Utfordringer og
løsningsforslag for kommunehistoria som sjanger».
2
Stråth, Bo, Thomas Lindkvist, Dorte Gert Simonsen, Nils Erik Villstrand & Anette Warring:
Evaluering av norsk historiefaglig forskning. Bortenfor nasjonen i tid og rom: fortidens makt og
fremtidens muligheter i norsk historieforskning. Norges forskningsråd, Oslo 2008, s. 121.
3
Se for eksempel Bjørnhaug, Inger: Erfaringer fra historieforskningens skyggedal. I Historisk
Tidsskrift 3, 2001; Lie, Einar: Gode historier? Noen utfordringer for oppdragsforskningen
i økonomisk historie. I Historisk Tidsskrift 3, 2012; Myrvang, Christine: It’s a dirty job.
Historieblogg.no på http://www.historieblogg.no/?p=445, lastet 4.10.2012.
4
Sandmo, Erling: Fortid, fakta, fiksjon. Om tekst og politikk i historieskrivningen. I Prosa 5,
2009.
5
For eksempel boka Malm, makt og mennesker. Rana historie 1890-2005. Rana Historielag,
Mo i Rana 2007.
6
Stråth m.fl.: 2008, s. 115.
7
Denne inndelinga er hentet fra Knut Kjeldstadli: Om sirkelens kvadratur. Å skrive
Norges-historie. I Historie. Populærhistorisk magasin, 1995. Kjeldstadli regner også med en
fjerde funksjon, nemlig den anekdotiske. I forprosjektet til Skedsmo kommunes historie
regner Ola Alsvik med to funksjoner: oppslagsfunksjonen og lesebokfunksjonen. Se http://
lokalhistoriewiki.no/index.php/Metode:Kommunehistorie_for_Skedsmo_-_forprosjekt, lastet
4.10.2012.
8
Se http://lokalhistoriewiki.no.
9
Slottemo, Hilde Gunn: Skedsmo. En historie om samhold og splittelse. Scandinavian Academic
Press, Oslo, 2012.
10
Både Ingar Kaldal og Knut Kjeldstadli har tidligere argumentert for å bruke Bretchs tanker
i historiefaget. Se Kaldal, Ingar: Hva forteller skogmuseene? Om historieformidling i sju norske og
noen utenlandske skogmuseer. Norsk Skogmuseums skrifter nr. 2. Norsk Skogmuseum, Elverum
2005, s. 121; Kjeldstadli, Knut: Om formens innhold og hvorfor formen ikke er hele innholdet.
I Nielsen, May-Brith Ohman (red.): Form og forskerens forståelse. Innlegg på HIFO-seminaret i
Farsund 11.-13- mars 1994. Den norske historiske forening, Oslo 1994, s. 15f.
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Seniors perspektiv.......

Sølvi Sogner

– med blikk for medmennesket
Hilde Leikny Jåstad
førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Sølvi Sogner, professor emerita,
80 år den 15. mars d.å., har i
fem tiår fremstått som en sentral
forsker innen historisk demografi,
både nasjonalt og internasjonalt.
Få har lyktes som henne i å få
kildene til å fortelle. Store og små
beretninger om levet liv, individer
og familier, har de tredd fram for
oss gjennom Sogners arbeider.
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– Tittelen på boka er Fifty years of historical
demography, 1960-2010, half a century of
interdisciplinarity. Interdisciplinarity er et
fint ord. I dag er det så moderne å snakke
om tverr- eller flerfaglighet, men innen
historisk demografi har det vært satt i
system. Det fortjener egentlig litt honnør.
Man har fått det til å fungere, uten at
man egentlig har tenkt på det som sådan.
Tidligere ble tverrfaglighet mer sett på
som å henge på gjerdet, ikke være med
verken på den ene eller andre siden. Ikke
være akseptert verken her eller der. Nå
begynner man å skjønne at det kanskje
ikke er så dumt.
– Men er det mulig å ha et globalt blikk
på faget?

L

ike før dette intervjuet hadde vi
begge vært og hørt på et foredrag
om torsken sin historie, hvorpå Sølvi
under lunsjavtalen oppsummerte
foredraget i ivrige ordelag: Om det er
legitimt at man trenger lange tidsserier
med data for å forstå hva torsken
tenker på, hvordan den går ned i vekt,
hvordan den formerer seg, hvordan den
beiter i Barentshavet, så synes jeg det er all
mulig grunn til å søke å følge menneskenes
livsløp så langt som mulig tilbake i tid.
For det jo vi mennesker som er her – ja,
og torsken da.

historiografien om historisk demografi skal
skrives. Boka skal etter planen utgis neste år,
og vil i sum gi leseren et sammendrag av hva
som har rørt seg i fagfeltet fra 1960 og fram
til 2010. Sølvi, 50 år med historisk demografi,
og du har vært med helt fra starten. Hvordan
har denne reisen vært?

En septemberdag i Bergen, 2012, og Sølvi skal
hedres med medlemsskap i Academia Europaea.
Foto: Hilde L. Jåstad

– For tiden sitter du som medredaktør
og medforfatter for et globalt prosjekt der

– Ja, det er svært sammenliknbart.
35 land er med, riktignok med hver sin
historie. I de ulike landene, med hver sin
kulturelle utforming, klimatiske vilkår,
og de muligheter man har og har hatt, til
å innrette seg økonomisk her i verden, så
er det likevel et fellesskap – disse basale
gjøremålene som vi har mens vi lever. De
angår oss veldig dypt. Vi fødes, så dør vi, og
i mellomtiden får vi tid til litt annet, blant
annet flytter vi litt rundt omkring. Det er
noe som angår oss alle. Det er demokratisk.
Det har ingenting med hvilken klasse man
tilhører.
Det sammenliknbare har preget alle

internasjonale konferanser jeg har vært på.
Alle kommer med sitt, og så snakker vi om
de samme tingene, men som likevel er ulikt
utformet. Og det er grådig interessant, for
hvorfor er det slik?
– Verdenskongressen for historikere i
Stockholm i 1960 ga deg støtet til å spesialisere
deg innen historisk demografi. På en av
sesjonene presenterte den franske demografen
Louis Henry familierekonstitusjonsmetoden,
og denne metoden var tilpasset kirkebøker –
en kilde som du kjente godt gjennom arbeidet
ved Norsk lokalhistorisk institutt.
– Ja, nå var det jo slik at jeg interesserte meg
for befolkning før jeg hørte Henry i 1960.
Jobben min ved lokalhistorisk institutt
bidro til det. Men året etter kongressen
skulle min mann ha et opphold i England,
og jeg måtte jo være med! Jeg fikk stipend
fra The British Council og noen mindre
universitetsstipend. Det gjaldt å leve rimelig
slik at midlene rakk for et helt år. Jeg gikk
på forelesninger på LSE der David Glass
og John Hajnal underviste, og hos David
Eversley ved University of Birmingham.
Hajnal var forresten veldig interessert i
norske data. I 1979 inviterte vi ham til
Norge, til en stor befolkningskonferanse
som ble holdt i Kristiansand, og der var
han en av innlederne. Han virket rørt
over å ha blitt invitert, og sa siden en gang
at det var etter den konferansen at han
for alvor fikk fart på den andre av sine
betydningsfulle artikler, “Two Kinds
of Preindustrial Household Formation
System”, som kom i 1982.
– Etter året i England gikk du tilbake til
jobben din som vitenskapelig assistent ved
Norsk lokalhistorisk institutt.
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– Ja, Rolf Fladby, som var sjef på NLI,
mente det var viktig at jeg hadde et prosjekt,
for å vise at jeg var litt vitenskapelig. Da
jeg begynte på NLI i 1957 hadde jeg,
som del av opplæringen, samlet kilder for
fem bygder i området omkring Mandal
som var gått sammen om å skrive en
interkommunal historie. Jeg satt på
Riksarkivet og skrev av kildene for hånd,
sirlig med penn og ark i permer. Mange
år senere, da Finn-Einar Eliassen skrev
Mandal bys historie, spurte jeg ham en
gang om han hadde hatt god nytte av alle
de fine avskriftene mine. Avskriftene? Nei,
dem hadde han aldri sett. Avskriftene
ble aldri funnet! Først i september i år,
på Fiskeri- og kysthistoriekonferansen i
Tromsø, fortalte Dag Hundstad meg at,
joda, de fins!
Selv fikk jeg brukt dem som grunnlag
for en artikkel om den økonomiskadministrative historien 1536-1837 for
disse kommunene. Dette arbeidet har nok
gitt meg en latent interesse for å jobbe mer
med dette området. Syntes jo at jeg hadde
en viss rett til det, da.
– Og interessen for deler av dette området
bar frukter til en bokutgivelse i år: «Og
skuta lå i Amsterdam ...» Et glemt norsk
innvandrersamfunn i Amsterdam 1621-1720.
– Jo, det er absolutt en sammenheng.
På 70-tallet hadde jeg også en
hovedfagsstudent, som jeg fikk i fanget
av Ingrid Semmingsen, og han skrev om
utvandringen fra Norge til Amsterdam,
en utvandring som var særlig sterk fra
Sør- og Sørvestlandet. Oddleif Hodne het
han, og i dag arbeider han ved statsarkivet
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i Kristiansand. Han gjorde et pionerarbeid
med å kartlegge alle nordmenn som
var registrert i lysningsprotokollene
for Amsterdam på 16- og 1700-tallet.
Disse protokollene fanger bare opp den
voksne befolkningen som giftet seg, men
i og med at det eksisterer få kirkebøker i
Norge fra 1600-tallet, så forteller disse
protokollene en unik historie om deler
av den norske befolkningen. Hodne fant
blant annet ut at det var mange kvinner
som dro. Jeg klarte ikke å slippe taket i
disse damene. Hvem var de? Reiste de
sammen med en kjæreste? Hva gjorde de?
Ut fra et kvinneperspektiv synes jeg det er
interessant at disse kvinnene faktisk ser ut
til å ha dratt på egen hånd. Som du ser så
har jeg altså jobbet med temaet i en god del
år, og du vet, maskiner krasjer, ja – og så
glemmer man hvor man har gjort av ting.
Det var deilig da det endelige manuset lå
stille på bordet, da det ikke lenger forsvant
inn i maskinen eller ned i kjelleren.
– Tilbake til 60-årene, Sølvi. Du var nettopp
kommet tilbake fra England, du hadde arbeid
på NLI og du ble småbarnsmor. Nok å gjøre,
med andre ord.
– Ja, det var mange ting å drive på med.
Og i mellomtiden søkte jeg på stipend, jeg
skulle jo være vitenskapelig. Søknad ble
sendt både en, to og en tredje gang før jeg
fikk. Det var i 1970. Siste gangen hadde jeg
egentlig ikke tenkt å søke, men så gjorde jeg
nå det. I 1969 hadde en ung engelskmann
skrevet bok om den norske befolkningen.
Jeg følte det litt sånn «hva skal jeg gjøre
da, når Michael Drake har skrevet hele
Norges befolkningshistorie»! Men så

jeg skrev den gang. Trengte ikke skrive så
langt, det handlet mer om de trodde at du
kanskje kunne få det til. Jeg holdt faktisk
på å velge Sigdal, forteller Sølvi.
Så rart, tenker jeg. Rendalen kjenner jeg som
min egen bygd – på grunn av arbeidet til Sølvi.
Jeg vet hvor mange barn fortidas rendøler fikk,
hvor mange av dem som ikke opplevde sin
egen ettårsdag, hvor mange som ble født uten
at foreldrene var gifte. Kolleger i hele verden
kjenner Rendalen – Clean Valley. Sinking
Valley hadde neppe blitt det samme.

Sølvi Sogner, en aktiv emerita, i en kaffepause
under Fiskeri- og kysthistoriekonferansen i Tromsø.
Foto: Astrid Marie Holand

kjente jeg jo til denne metodikken til Louis
Henry, familierekonstitusjonsmetoden.
Jeg var redd det ville være for tidkrevende
innenfor stipendperioden, men tenkte
likevel at det måtte være veien å gå for å
få noe substansielt nytt og viktig ut av de
norske kildene – å bruke en demografisk
intensivstudie av en østlandsbygd til å
underbygge den regionale Østlandsstudien
som jeg hadde fått forskningsmidler til å
gjennomføre. Det var en omdisponering
jeg gjorde etter at jeg var i full gang med
stipendiet. Jeg måtte nokså raskt finne en
passende bygd og gjennomgikk mange
bygdebøker, og fant ut at Rendalen hadde
best materiale. Du vet, i dag ville man ikke
fått noen uttelling for den enkle søknaden

I 1976 disputerte Sølvi på avhandlingen
som i 1979 ble utgitt som Folkevekst og
flytting. En historisk demografisk studie i
1700-årenes Øst-Norge. Fra 1975 har
arbeidsstua hennes vært ved Historisk
institutt ved Universitet i Oslo. Derfra
har hun hatt en helt sentral posisjon i
flere store og betydningsfulle prosjekt;
som fruktbarhetsfallet i Norge på 1800og 1900-tallet, Tingbokprosjektet, bind
1 av Norsk innvandringshistorie, bind
2 av Cappelens kvinnehistorie, bind 6
i Aschehougs norgeshistorie, for å nevne
noe. Merittene viser en forsker med en
imponerende spennvidde, og for å sitere
Hilde Sandviks biografi om Sølvi i Store
norske leksikon: ”Sogner er en historiker
som mestrer både å bore dypt ned i
vanskelig tilgjengelige kilder og å skrive
rikt og levende i brede synteser”.
Selv om det primært har vært
hovedfagsstudenter og stipendiater ved
Universitetet i Oslo som har hatt gleden
av hennes inspirerende veiledning, så har
hun alltid hatt rom for oss som har tilhørt
andre læresteder – genuint opptatt av faget
som hun er.
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– Sølvi, jeg vil litt tilbake til dette globale
prosjektet, fortellingen om historisk demografi.
Har du og de andre redaksjonsmedlemmene
gjort dere noen tanker om framtida til faget? 50
år har gått, hvordan ser de neste 50 årene ut?

en mer tilforlatelig måte. Det er klart at
man må forholde seg til regler som er satt
for en doktorgrad eller en artikkel. Men
så må man gå ut da, og fortelle om de rare
tingene man synes å ha sett! Det er klart,
det er ikke alle som er begavet til å fortelle,
– Tror det kommer til å se riktig så bra ut. men vi trenger ikke dra lenger enn til
Med utgangspunkt i min egen holdning Sverige for å finne flere dyktige formidlere.
så har jeg vært veldig
I Norge, derimot, blir
opphengt i hvordan faget Historikerne har
man ikke belønnet for
i utgangspunktet var drevet det for langt i å
en gang å forsøke.
utformet. Jeg hadde stor vitenskapeliggjøre sin egen De t sk a l væ re
respekt for den måten disiplin. Historiebøker blir
vitenskapelig, vi skal
man tilnærmet seg ulike
helst være tidlig ute,
systematisert som noe som
problemstillinger på,
helst internasjonalt
er så kjedelig at det bare
men jeg så jo også ganske
– skrive bra engelsk.
kan være pensum.
tidlig at det var mange
Det blir for mange
krav. Vi får ingen
spørsmål man ikke fikk
svar på, selv etter at man hadde bygget hjelp til språkvask. Det skulle vært et felles
opp den demografiske beingrinda. Slik at, sekretariat for den type tjenester.
allerede da jeg var i full jobb og rekrutterte
Vitenskapliggjøring og revirtenkning
hovedfagsstudenter, så skjønte jeg at verken viser også sitt sanne jeg i universitetsde eller jeg egentlig hadde lyst til å lage bokhandelen. Når man har gitt ut en
en sånn ny Rendalen og så enda en ny, i bok en gang i blant, ja, så går man jo en
håp om å ha alle Rendalene i sum. Sånn tur innom for å se hvordan den utstilles.
kan det ikke fungere. Den enkelte må Så finner man den ikke på historie, men
finne sin tilnærming, og det kan være hva kanskje på etnologi eller folkloristikk. Det
som helst som har med det menneskelige er ikke noe galt å stå der, men det er jo
liv å gjøre. Det jeg tror er fagets styrke ikke der jeg trodde den ville stå.Ta Sverre
at man på nokså små populasjoner, med Steen, han skrev slik at folk frydet seg
overbevisende argument, kan si at noe over å lese ham. De tre bindene av norske
forholder seg sannsynligvis sånn eller sånn. folks liv og historie, som han skrev, om
Og det synes jeg er veldig tilfredsstillende. perioden fra 1500-1814, det var det første
Historisk demografi vil klare seg, jeg leste som student, og jeg vil si at det
men det er imidlertid en annen ting som var helt fantastisk. Hans formuleringer
forarger meg en del, og det er publisering; – ja jeg vet ikke hvor mange kladdebøker
hva som publiseres og hvordan det jeg hadde med avskrift. Han skrev slik at
publiseres. Historie, som i utgangspunktet folk kunne forstå det. Han hadde jo også
er en fortelling, er i litt for stor grad blitt en radioserie som det norske folk satt og
inspirert av vitenskapeliggjøring. Det hørte på som het ”Langsomt ble landet
burde vært mulig å forene de tingene på vårt eget”. Han evnet formidling, og der
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Jubilanten og
artikkelforfatteren
i samtale
under
konferansen
“Indigenous
Identity in
Demographical
Sources” ved
Universitetet i
Umeå i 2006
Foto: Privat

mener jeg at historikerne har drevet det
for langt i å vitenskapeliggjøre sin egen
disiplin. De har glemt noe av dette her.
Vi har jo overlatt nesten hele feltet til
vanlige folk som skriver om det de har lyst
til å skrive om, på en god og spennende
måte. Historiebøker blir systematisert
som noe som er så kjedelig at det bare
kan være pensum.
– Sånn helt på tampen, for vi kan ikke
slippe faget vårt helt. Hvordan kan historisk
demografi bidra til å forstå samfunnet i dag?
– Jeg har en sterk tro på demografi. For
det første ser man det enkelte individ i en
sosial sammenheng. Faget har en evne til
å holde et grep om og sette ting i en større
sammenheng som gjør at de utgangene
man foretar seg, ofte på et noe mer løst
grunnlag, får et fotfeste. I dag er vi et
veldig individualistisk samfunn, og om
vi skal forstå veien fram dit så må vi også

forstå hvordan individer opplevde sine liv
i fortiden. En måte å gjøre dette på er at
vi gjennom vår generelle metodikk, som
tar utgangspunkt i individdata, kan si at
her har du en gruppe som er så og så stor,
og de gjør omtrent det samme. Dette vil
gi støtte og struktur til individdata som
ellers bare henger der som en lefse i luften.
Vi må huske at demografi har med det
alminnelige mennesket å gjøre. Det er
nok av folk som vil studere en stor mann
eller kvinne som har gjort en stor innsats,
og det er fint, men alle disse som sliter og
strever og som går rundt der, dem får vi
mindre øye på.
– Ja, det er fullstendig demokratisk!
Kanskje var det egentlig ikke så ille galt at
historisk demografi gjerne ble misoppfattet
og omtalt som historisk demokrati den
gangen for femti år siden!
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Reisebrevet

100 år etter
Scott og Amundsen:
Tverrfaglig i Antarktis
Christel Domaas
masterstudent ved Universitetet i Tromsø

Hundre år etter det skjebnesvangre
Sydpol-kappløpet mellom Roald
Amundsen og Robert F. Scott kurses
en bredt sammensatt gruppe forskere
i Antarktis’ anliggender. Formålet
er å gi en bredere forståelse av både
forskning, miljø, politikk og generelle
oppfatninger.

mest mulig om forskningen og vitenskapsarbeidet som blir gjort i Antarktis: Å få
kunnskap om helt andre fagdisipliner og se
ting i andre perspektiver, slik at jeg kunne
bruke det jeg hadde lært i masteroppgaven
min og i videre forskning. Jeg så for meg
endeløse netter og et kaffeinntak større enn
Mjøsa for å klare å komme meg gjennom så
mye nytt. For hvor mye kan vel en historiker
om nematoder, hyaloclastitt lagdeling og
snøkrystallvariasjon?

U

niversity of Canterbury og Gateway
Antarctica har samlet alle fagfelt som
har med Antarktis å gjøre og knyttet disse
sammen i et årsstudium på masternivå. På
New Zealand føler de en sterk nærhet og
tilhørighet til kontinentet, og Antarctica
New Zealand jobber aktivt for å involvere
og opplyse folk generelt. Til sammenligning
er koblingen mellom New Zealand og
Antarktis mye lik den Norge har til Arktis.
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Aktuell historie

På vei til isødet

Nye erfaringer: Det var mye som skulle læres,
og vi var heldige som hadde mange dyktige
forelesere. Lab-arbeid hørte også med. Foto:
Christel Domaas

En høstdag i november satte jeg kursen
mot andre siden av kloden. New Zealand
var målet og det som ventet der var fire
måneder med studier, et kurs som skulle
gi en tverrfaglig innføring i forskning i
Antarktis. Fagfelt som biologi, geologi
og glasiologi skulle forseres, i tillegg stod
musikk og kunst på planen.

Vi var 15 utvalgte personer med vidt
forskjellige bakgrunner, alle med samme
lidenskap, nemlig Antarktis. Med forelesninger fra 9 - 17 hver dag begynte reisen
som etter hvert skulle ta oss enda lenger
sørover, til Antarktis og Scott Basen.
Mitt mål med dette kurset var å lære
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Klar til tokt: Etter to måneder med intensiv læring skulle teorien settes ut i praksis.Vi ble fraktet til den
newzealandske basen Scott Base på Ross Island i Ross Dependency. Foto: Christel Domaas

Kursdeltakerne fikk også besøke de gamle
hyttene til de berømte britiske polfarerne
Robert F. Scott og Ernest Shackleton:
Discovery og Cape Evans, brukt av begge
under f lere ekspedisjoner. Her sitter
historien ikke bare i veggene når man går inn
døra, men også i nesen. Lukten av selspekk,
som fremdeles ligger der og smelter litt etter
litt som sola får tak, river godt i lukteorganet.
Discovery var en kald hytte å være i, selv
om det var en ”varm” dag på Hut Point da vi
besøkte den. Tankene går tilbake til Scotts
ekspedisjon i 1901, der hytta det første året
kun var brukt som lager og mannskapet
sov ombord i skipet fremfor å sove i hytta nettopp fordi den var så kald og trekkfull.
På Cape Evans var det en helt annen følelse.
Isolerte vegger og tak hjelper godt mot kulde

og vind. Den siste av hyttene, Cape Royds,
kunne vi ikke dra til fordi issmelting hadde
gjort sjøisen utrygg.
På Cape Evans har de denne sesongen
utført et stort restaurerings- og bevaringsarbeid på hytta og det var spennende å
kunne se hvilke utbedringer de hadde
gjort. Gulvet hadde blitt restaurert og all
isen som lå under ble fjernet, styrking av
bærebjelker og konstruksjonen ble gjort ved
at man felte inn metallstenger i treverket
og den gamle gassbelysningen var installert.
Alle rekvisitter, som kasser med proviant,
saltkrukker, kjekspakker og lignende ble
preservert av konservatorer på Scott Basen.
Den norske polfareren Roald Amundsen
og hans ekspedisjon nådde som de første
mennesker sydpolpunktet 14. desember
1911. Den 14. desember 2011, 100 år
etter, var jeg på Ross Island, ikke langt fra
der Scott hadde startet sin ekspedisjon.
Begivenheten ble feiret med en forelesning
om ekspedisjonene av direktøren på Scott
Polar Institute, Julian Dowdeswell, og
jeg tok frem det norske flagget jeg hadde
tatt med hjemmefra. For britene var den
store markeringen 17. januar 2012, da Scott
nådde polpunktet.
Strengt om naturbruk

Som nyankomne ved Scott Basen måtte
41
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Hundre år har
gått: Inne i hytta
på Cape Evans
ligger alt slik det ble
forlatt. En pingvin
ligger etterlatt på
Scott sitt skrivebord,
gjennomfrossen og
bevart. Man kan
se fra Ponting sitt
bilde at det var noe
mer hjemmekoselig
den gang enn i
dag. Foto: Christel
Domaas / Herbert
Ponting. Lånt av
Polar Research
Institute, University
of Cambridge, UK
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Jubileum: Det norske flagg blir plantet til
markeringen av 100 års jubileet for da
Amundsen nådde Sørpolen. Foto: Christel
Domaas

McMurdo: Den amerikanske basen huser 1100
mennesker i sommersesongen. Foto: Christel
Domaas

vi gjennom to dager med akklimatisering og sikkerhetskursing, ikke alle
hadde opplevd så mye snø og kulde før. I
tillegg ble vi briefet i søppelhåndtering og
miljøsikkerhet på campen. Det er strenge
regler for søppelsortering, dieselfylling og
campingliv på isen, blant annet skal alt
toalettavfall samles opp og resirkuleres
på basen. Sparing på energiressursene
er viktig, ikke bare for å minimere
kostnadene, men også for at forskningen
skal ha minst mulig innvirkning på det
sårbare miljøet. Basen får i dag det meste av
sin energi fra tre vindmøller, overskytende
energi blir sendt til den amerikanske basen
McMurdo, som ligger ca 1 km fra Scott
basen.
Et av oppdragene våre på basen
var å utføre en årlig miljøforurensingsundersøkelse. Rutiner skulle gjennomgås,
både inne og ute, for å forbedre og minske
utslipp og forurensing av området. Det
ble og utført en søppeloppryddingsrunde
ute rundt basen, hvor gammel søppel,
trefliser, spiker og liknende ble fjernet.
Kurset som jeg var en del av har utført
slike undersøkelser de siste 13 årene

og de har gode data på hva som har
blitt gjort i og rundt basen. Enkle ting
som søppelsortering og automatiske
lysbrytere har ført til store forbedringer
på miljøfronten og også til store besparelser
i økonomien. Miljøfokuset er stort og de
har et ønske om å være best for å sette en
høyere standard enn den som er i dag.
Forskningstokt på shelfen

De første dagene på Scott Basen gikk
med til å pakke klart utstyr og proviant
til campen og ellers siste forberedelser
før vi la ut på et to ukers tokt på isshelfen.
Vi hadde camp i et område som heter
Windless Bight på Ross Iceshelf, med
utsikt til Mount Erebus, verdens sydligste
aktive vulkan. Været var helt fantastisk de
første dagene, med temperaturer rundt
-4 til -8 grader og strålende sol. Allerede
på dag to i campen viste værgudene oss at
det på langt nær var vindstille i Windless
Bight. I løpet av 30 minutter gikk været
fra blå himmel og sol til en ”condtion 2 og
white-out”, som betyr vinder på mellom
25-28 m/s og null sikt.
Sikkerhet er alfa og omega under slike
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Vi hadde god utsikt til Mount Erebus fra campen.
Foto: Darcy Broughton

Prøver fra snøflatene ble målt og kategorisert,
men først måtte man grave ut det 3 meter dype
hullet. Foto: Christel Domaas

forhold, og godt merkede løyper fra telt til
telt gjorde at vi kunne bevege oss utendørs,
men alle prosjekter ble stoppet og vi fikk
en uventet hviledag. Selv om vi hadde et
stramt program og mye vi skulle ha gjort
i løpet av tiden vi var der. Været er en ting
man ikke kan kontrollere, og dårlig vær i
Antarktis er ikke noe å kimse av.
Senere på kvelden klarnet været opp og
vi gjorde oss klare til neste dags prosjekt,
telling av en Weddellselkoloni. En av disse
selkoloniene ved Turtle Rock har blitt
overvåket, merket og registrert siden 1964,
og vår oppgave var å lese av merkene og
registrere nye selunger.
Utstyrt med isøks, kikkert og penn
bar det ut på sjøisen. På grunn av ekstremt
varmt vær og tidlig smelting var ikke
sjøisen like trykk alle steder, så vi måtte
føle oss frem med isøksa og manøvrere oss
mellom sel og råker, for å snike oss nære
nok innpå til å lese tallene på merkingene.
Fra ca 5 meters avstand kunne vi, med
kikkert og om selen var villig til å vise
baksveivene, lese av merkingen, men man
må av og til ha god tålmodighet før selen
snur seg nok til at man får sett noe som
helst. Weddellselen er kjent for å være lite
folkesky og rimelig lat, og de fleste enset
ikke engang at vi vandret rundt dem.
Et av de andre prosjektene vi skulle
gjøre var å se på snøvariasjon i området.

Dette blir gjort ved at man graver en
grøft mellom 3 og 5 meter dyp og måler
snøtetthet, vekt og krystaller for hver
tiende centimeter. Men det er ikke alltid
like lett å grave seg så dypt ned. Snøen i
Antarktis er faktisk så tørr fra 1 meter og
ned at den er lettere å sage i biter, og disse
bitene kan man for eksempel bygge iglo av.
Iglobyggingen ble vår nattlige aktivitet,
ettersom det var midnattssol og vanskelig
å beregne tid og timer.
Vi skulle også teste våre kunnskaper
om geologi og samle inn data om en
fjellformasjon kalt Castle Rock. Castle
Rock er et lite fjell formet av lava for 2,3
millioner år siden. For å komme oss opp
på toppen måtte vi ta klatrekunnskapene
fatt. I tau og seler slet vi oss opp til toppen,
noe som ikke var like enkelt når man har
tykke klær og støvler på størrelse med en
ferge, og ikke minst et tonn med utstyr.
Livet i campen

Det ble arbeidet lange dager, mellom ti
og tolv timer hver dag, for å få gjort alt
vi hadde på planen. Campen i Windless
Bight var vårt hjem disse ukene, men det
var ikke hver dag det var like enkelt hverken
å komme seg inn eller ut av teltet. Snøfokk
stengte nemlig for inngangen til teltet både
morgen og kveld, og et toalettbesøk i natten
tok gjerne lang tid ettersom både sko og

God Jul: Anti-Santa trenger ikke reinsdyr – han
kjører Hägglund! Foto: Brian Stewart

klær var frosne. Kjøkkenet vårt var gravd
ut og gav ly for det verste været, men det
hjalp lite når snøen kom blåsende fra alle
kanter. Maten var ikke av de særlig store
kulinariske opplevelsene, hash brown
(raspet potet i brikettform) med bacon
og pølse kunne gjerne være både frokost
og lunsj, eller man kunne variere med litt
havregrøt. Uansett fikk man alltid litt
smak av forrige måltid, ettersom vi kun
tørket ut av spisebollen med et papir for å
ikke lage unødvendig spillvann.
Gleden var derfor stor da julaften kom!
Ikke bare hadde vi spart et rent sett med
ullundertøy vi kunne skifte til, men vi fikk
julemat fra basen kjørt ut til oss av selveste
julenissen, eller Anti-Santa som han heter
på Antarktis.
Mer om kurset kan du lese på: http://
www.anta.canterbury.ac.nz/

Utsikten fra Castle Rock var upåklagelig!
Foto: Peter Wilson
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?

ette var gjennomgående spørsmål
i foredragene under HIFO-skoles
seminar fredag 26. og lørdag 27. oktober
på Litteraturhuset i Oslo. Ved siden av å gi
historielærere faglig påfyll, har seminaret
også som formål å introdusere HIFOs

D

Historikeren 4-12

47

historiekonkurranse «Min familie i
historien» og stemmerettskonkurransen
«Deltakelse i demokratiet» for lærere i
ungdomsskolen og i videregående skole,
og å inspirere flere til å ta i bruk denne
historiekonkurransen i undervisningen.

Hilde Sandvik fortalte lærerne om kvinners kamp for stemmerett. Foto: Karsten Korbøl

s 35

1. 4 (Abraham Lincoln, James Garfield , William McKinley og John F. Kennedy).
2. 4. mars.
3. John Quincy Adams (far: John Adams) og George W. Bush (far: George Bush).
4. 43 (Grover Cleveland satt i to perioder, men ikke på rad og regnes derfor som USAs 22. og 24. president).
5. I 1920.
6. John F. Kennedy (Theodore Roosevelt er den som har vært yngst (42 år) ved innsettelsen da han som
visepresident ble innsatt etter at William McKinley ble myrdet i september 1901).
7. Siden 1974 har visepresidenten bodd i Number One Observatory Circle, som ligger på tomten til United
States Naval Observatory i Washington DC. Før 1974 holdt visepresidenten til i eget hjem.
8. Man må være født som amerikansk statsborger, være minimum 35 år og ha bodd i USA i minst 14 år.
(En kan heller ikke ha vært president i to mandatperioder tidligere).
9. Bill Clinton i 1999.

Svar på gotisk nøtt

s 22

Vorde Huus i Norgis Land,
Findmarchen mon mand det kalde,
Vintren der Sollen ey skinne kand,
Ligger under Nordstiernen med alle,
Det er et Hort land, siger Jeg for Sand,
Og kand det med Rette bestande,
Det vidner huer ærlig Søefaren mand,
Som Seigler paa disse Lande.

Dette er første del av ei viseavskrift på hele 11 vers. Visa har tittelen «En sørgelig sang ofver Den Søe
skade som skeede i Findmarchen Anno 1625 paa Julle afften samme år».
Selve avskriften, og dermed den gotiske teksten som er gjengitt her, stammer fra tidlig 1700-tallet,
eller slutten av 1600-tallet og er nedtegnet av Alexander Gyht. Originalen er trolig forfattet av Oluf
Carlsøn som var prest i Vardø fra 1617 til 1627. Visa knytter an til en tragisk hendelse i Nord-Varanger,
ikke i 1625, men julaften i 1617.

I 2013 skal innføringen av allmenn stemmerett i Norge feires. Med dette
som bakgrunn inviterte HIFO-skole til årets lærerseminar der demokrati
og deltakelse i historieundervisningen var tema: Hvordan ble stemmeretten
utvidet i Norge og hvordan foregikk demokratiseringsprosessen i de andre
nordiske landene?
HIFO-skole

Karsten Korbøl

HIFOs lærerseminar 2012: Demokrati
og deltakelse i historieundervisningen
Skole

Et stykke utpå dagen den 24. desember 1617 røk det opp med et fryktelig uvær. Hav og himmel sto i
ett. På et øyeblikk var sjøen blitt djevelsvart og vill. Det raske omslaget i været kom plutselig og overraskende – som sluppet ut av en sekk. I grålysningen, tidligere på dagen under atskillig bedre værforhold,
rodde store deler av den mannlige befolkningen ut i sine åpne små robåter for å skaffe fersk fisk til
julehøytiden. 16 båter fra Vardø og 7 båter fra Kiberg var ute på havet. De ble alle overrumplet av den
forferdelige stormen. 10 fiskebåter forliste, hele seks fra Kiberg og fire fra Vardø. 40 fiskere omkom,
16 fra Vardø og 24 fra Kiberg.
Selv om befolkningen i de små fiskeværene langs Finnmarkskysten var vant med ulykker på havet, må
hendelsen i 1617 med sitt voldsomme omfang ha satt sitt dystre preg på de etterlatte i lang tid framover. Verken i Vardø eller Kiberg bodde det mer enn 150 innbyggere på denne tiden. Sammenligner
vi manntallslistene fra like før 1617 med listene fra årene like etter, ser vi tydelig at det har vært en
unaturlig høy befolkningsnedgang i de to værene. Folket søkte etter årsaker til den voldsomme stormen
og de tragiske forlisene. Forklaringene fikk de gjennom trolldomsprosessene som ble rullet opp utover
vinteren og våren 1621. Et titalls kvinner måtte på bålet, anklaget for at de med djevelens hjelp stelte i
stand uværet på julaften i 1617. Drukningsulykka i 1617 ble utgangspunkt for Norges verste forfølgelse
av trollfolk på 1600-tallet.
Hele visa, i transkribert versjon, kan leses her:
http://www.bjornnyheim.com/alexandergythbrev.pdf

Se også Rune Blix Hagens artikkel «Trollskap og julemystikk i norske hekseprosesser» i P2 Akademiet, Bind XLVI, NRK, Transit AS, Otta 2012.

Skole
Historiekonkurransene
2012/2013

Som et ledd i stemmerettsjubileet2013 arrangerer HIFOskole en ekstra stemmerettskonkurranse i tillegg til den årlige
konkurransen «Min familie i
historien». HIFO-skole startet
seminaret med en presentasjon
av årets konkurranser. Elevene
skal lage en oppgave der de
gjennomfører en undersøkelse
der egne slektninger, eller andre
personer som står en nær, er
i sentrum. I oppgaven skal de Fjorårets vinnerlag, Zeeshan Elahi Aziz og Kirsten
bruke kilder som intervjuer, Meadow fra Stovner videregående skole, delte sine
erfaringer fra historiekonkurransen. Foto: Karsten Korbøl
bilder, dagbøker og brev til å lage
en fortelling om slektningene de
har valgt å presentere. Denne «lille historien» han hadde jobbet med konkurransen og hvilke
skal på ulike måter trekkes inn i «den store refleksjoner han hadde gjort seg om dette
historien». Dette er
arbeidet. Zeeshan skrev
også utgangspunktet «I tillegg til å feire selve
om hvordan det var å
f or s t e m me re t t s- innføringen av allmenn
komme som innvandrer
konkurransen, men stemmerett vil jubileet
fra Pakistan på begynnelsen
det stilles krav til at også vektlegge likestilling
av 1970-tallet og om
besvarelsene vinkles og inkludering som
tabubelagte tema som
inn mot deltakelse i sentrale tema.»
psykisk helse. I sitt
demokratiet. Elevengasjerende foredrag
besvarelser med en slikt demokratisk fortale han om hvordan han hadde samlet
tilnærming kan altså delta i begge materiale til besvarelsen ved å gjennomføre
konkurransene.
intervjuer og søke informasjon i andre kilder.
Kurt-Ole Linn, sekretær for Stemme- Han ga også lærerne gode råd og ideer til
rettskomiteen, fulgte opp med en hvordan konkurransen kan gjennomføres.
introduksjon om hva som skal skje i løpet Hans lærer og veileder, Kirsten Meadow
av stemmerettsjubileet. I tillegg til å feire fra Stovner videregående skole, fulgte opp
selve innføringen av allmenn stemmerett Zeeshans innlegg, og fortalte om hvordan
vil jubileet også vektlegge likestilling hun selv hadde lagt opp undervisningen og
og inkludering som sentrale tema under hvilke mål hun hadde satt seg for arbeidet.
feiringen. Zeeshan Elahi Aziz, tidligere
elev ved Stovner videregående skole og en av Demokrati og deltakelse
fjorårets prisvinnere i historiekonkurransen, For å løfte fram historiefaglige perspektiver på
var invitert for å holde et innlegg om hvordan demokrati og deltakelse, hadde HIFO-skole
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Marthe
Hommerstad
fortalte om
bøndenes kamp
for økt politisk
deltakelse og
innflytelse Foto:
Karsten Korbøl

invitert Marthe Hommerstad, Hilde Sandvik
og Gro Hagemann. Marthe Hommerstad
fortalte om bøndenes kamp for økt deltakelse
og innf lytelse. Hun viste hvordan en
samfunnsgruppe med økende selvsikkerhet
gikk fram for å styrke sin stilling og posisjon
i samfunnet. Hilde Sandvik tok for seg norske
kvinners kamp for stemmerett. Hun diskuterte
kvinneorganisasjonenes strategi og hvilke
hindre de sto overfor i stemmerettskampen.
Hun gjorde også oppmerksom på at kampen
for kvinnestemmerett langt fra er over hvis
vi ser et i et internasjonalt perspektiv. Gro
Hagemann anla et mikroperspektiv på sitt
innlegg. Hun fortalte sin egen bestemors
historie, om hvordan hun hadde deltatt
i samfunnslivet. Innlegget viste hvordan
vanlige mennesker også har en plass i
historiefortellingene og var til stor inspirasjon
for lærere som skal veilede elever i deres arbeid
for å finne ut om egen families historie.
Europeisk perspektiv

HIFO-skoles lærerseminarer har tradisjon

for å inkludere europeiske perspektiver på
de teamene som tas opp. På årets seminar
var ønsket å løfte fram de nordiske
demokratifortellingene. Nærheten til
tross, synes nordiske perspektiver å få noe
mindre plass i historieundervisningen.
Ved å invitere tre nordiske historielærere, ønsket HIFO-skole å inspirere
til at nordiske perspektiver kan styrkes
i undervisningen. Markus Ahlfors
(Finland), Hans Almgren (Sverige) og
Jenny Strid (Danmark) innledet alle
om demokratiutviklingen i sine land
og hvordan det undervises om temaet.
Samlet viste de at demokratiutviklingen
i Norden har hatt mange fellestrekk,
men at det også har vært spesifikke
nasjonale utfordringer og ulike veier til
demokratiet.
Mer informasjon som «Min familie i
historien» og «Stemmerettskonkurransen –
Demokrati og deltakelse» kan finnes på www.
historiekonkurransen.no og www.hifo.no
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Internasjonal forskingspris til
historikar Hilde Leikny Jåstad

Historiekonkurransen 2013 – «Min familie i historien» og
«Stemmerettskonkurransen – Deltakelse i demokratiet»
HIFO-skole inviterer elever i ungdomsskolen og videregående skole til å delta i
historiekonkurransene «Min familie i historien» og «Stemmerettskonkurransen – Deltakelse
i demokratiet». Elevene oppfordres til å gjøre en undersøkelse av egen families historie
og sette den inn i større historiske sammenhenger. Målet er at elevene får anledning til å
gjennomføre en større historisk undersøkelse hvor det er vesentlig at de tar i bruk det de har
lært i historieundervisningene.
Årlig deltar rundt 800 elever. Alle deltakere får diplom!
Hvorfor delta i historiekonkurransen?
*
*
*
*
*
*

Å undersøke noe selv er morsomt. Det er bedre å finne ut noe selv enn bare gjengi
noe andre har sagt.
Å skrive om egen familie gir større prosesser et ansikt. Historien blir mer personlig.
Å skrive om det nære og personlige er engasjerende og leder til refleksjon.
Å lage en egen undersøkelse er god trening til senere studier.
Å jobbe med kilder er noe du skal gjøre i flere fag. Kildearbeidet du skal gjøre her
vil hjelpe deg til å bli kildekritisk også i andre fag.
Å skrive om egen familie fører til bedre kontakt med eldre slektninger. Du blir kjent
med bestemor og bestefar på en ny måte.

For mer informasjon se HIFO-skoles nettside www.historiekonkurransen.no
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Historikeren gratulerer Hilde Leikny Jåstad med prisen! Foto: privat

H

istorikaren Hilde Leikny Jåstad ved
Høgskulen i Sogn og Fjordane vart
11. september 2012 saman med andre
lovande forskarar, tildelt den internasjonale
prisen Burgen Scholarship award av The
Academy of Europe - Academia Europaea.
Academy Europea er ein ikkjestatleg samanslutning av forskarar og
akademikarar som arbeidar for å fremje
læring, utdanning og forsking. Akademiet
vart grunnlagt i 1988 av professor Arnold
Burgen og har i dag over 2000 medlemmar
frå 35 land.
Jåstad har sitt spesialfelt innan historisk
demografi, der ho blant anna har forska på
korleis den samiske og norske befolkninga
organiserte sine familiehushald på slutten
av 1800-talet, og kva som var årsakene til

at stadig fleire eldre menneske ikkje budde
saman med eit av sine eigne vaksne born.
Ho er også aktiv innafor det internasjonale
nettverket Family and demography.
Prisen vert tildelt yngre og talentfulle
europeiske forskarar som har potensiale til å
bli leiande innan sitt forskingsfelt, og Jåstad
seier prisen stimulerar til vidare innsats:
– Prisen er eit uttrykk for at et bredt
sammensatt fagpanel ser gode kvaliteter
ved forskinga mi, og det stimulerer meg til
vidare innsats. Alltid kjekt å få ein formell
anerkjenning av at det ein gjer innehar
kvalitetar som vert lagt merke til.
For tida arbeidar historikaren med eit
prosjekt i samarbeid med Universitetet i
Tromsø som tek føre seg ekteskap mellom
søskenbarn i 1800-talets Noreg.
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Arbeidsutvalg

Lokallagsrepresentanter

Leder: Kari Aga Myklebost, tlf. 77 64 67 67/902 08 513,
e-post: leder@hifo.no
Nestleder: Hallvard Tjelmeland, tlf. 77 64 43 59/
951 07 734, e-post: hallvard.tjelmeland@uit.no
Kasserer: Ingrid Myrstad, tlf. 986 13 006,
e-post: kasserer@hifo.no
Redaktør Historikeren: Lena Ingilæ Landsem,
tlf. 77 64 92 51/977 41 165,
e-post: historikeren@hifo.no

Østlandet: Geirr Olav Gram,
e-post: gogram32@yahoo.no
Vestfold: Birthe Østergaard Nebdal, 		
e-post: birthe.nebdal@online.no
Agder: Thomas Hagen, tlf. 469 20 446,
e-post: thomas.hagen@stiftelsen-arkivet.no
Rogaland: Olav Tysdal, tlf. 51 83 23 66, 		
e-post: olav.tysdal@uis.no
Bergen: Ingrid Myrstad, tlf. 98 61 30 06, 		
e-post: ingrid.myrstad@historikarverksemda.no
Sogn og Fjordane: Anders Timberlid, 		
e-post: anders.timberlid@hisf.no
Nordvestlandet: Eirik Holmen,
e-post: eieholmen@gmail.com
Sør-Trøndelag: Kristoffer Lund Langlie,
e-post: kristoffer.langlie@ntnu.no
Bodø: Alan Hutchinson,
e-post: alan.hutchinson@uin.no
Tromsø: Randi Rønning Balsvik,
e-post: randi.balsvik@uit.no

Øvrige styremedlemmer
Anne Kjersti Jacobsen, skolekontakt (permisjon),
tlf. 975 32 358,
e-post: anne.jacobsen@baerum.kommune.no
Erik Opsahl, tlf. 73 59 61 25,
e-post: erik.opsahl@ntnu.no
Gro Hagemann, tlf. 22 56 48 11,
e-post: gro.hagemann@iakh.uio.no
Lise Kvande, tlf. 414 01 224
epost: lise.kvande@plu.ntnu.no

Varamedlemmer
Karsten Korbøl,
e-post: kkorbol@start.no
Stian Hauge, tlf. 61 26 60 80/976 59 836,
e-post: shg@fmop.no
Marthe Hommerstad,
e-post: marthe.hommerstad@iakh.uio.no
Hege Stavseth,
e-post: Hege.Stavseth@uin.no

HIFO-sekretariatet
Jan-Tore Berghei,
e-post: post@hifo.no tlf. 77 64 67 37
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Redaksjonen
Redaktør: Lena Ingilæ Landsem
Redaksjonsmedlemmer: Vidar Eng, Hege Stavseth,
Astrid Marie Holand, Christine Smith-Simonsen og
Steinar Rønning
Innmelding, kontingent og abonnement
Innmelding skjer til foreningens e-postadresse:
post@hifo.no
Kontingent 660 kr per år, for masterstudenter
365 kr. Abonnement på Historikeren koster
300 kr per år.
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Sesjons- og manuslokking
Norske historiedagar 2013
Norske historiedagar vert arrangert i Sogndal 3.-5. mai 2013.
Vi inviterer med dette kollegaer og studentar til å koma med framlegg
til parallelle sesjonar og frie føredrag. Framlegg kan fremjast individuelt
eller på vegne av miljø eller grupper.
Les meir om sesjons- og manuslokkinga på nettsidene.
Framlegg kan sendast på e-post til: anders.timberlid@hisf.no
innan 5. januar 2013.
Hovudsesjon: ”Kvinnene og historia, strid for politiske og sosiale rettar”
Avslutningsføredrag på søndag: ”Kvinnene og den arabiske våren”

Meir info om historiedagane finn du på: http://historiedagar2013.hisf.no
Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for samfunnsfag.

B-blad
Returadresse:
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø
54 9037 Tromsø
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