Historikeren

Medlemsblad for Den Norske
Historiske Forening

1.2019
1

Lederen har ordet

Marthe Hommerstad
(Foto: Annica Thomsson)
Marthe Hommerstad
Leder, HIFO

V

i er nå godt i gang med HIFOs jubileumsår!
I løpet av 2019 håper jeg alle får anledning til å merke seg at Den norske historiske
forening har eksistert i 150 år. Planene for årets store begivenhet er lagt, og blant
lokallagene har man startet arbeidet med arrangementer som skal prege dette året.
Samtidig ønsker vi at vi ikke bare skal skue fremover, og selv om hovedtema under
årets Historiedager blir 150 år med historisk forskning i Norge har vi også gjort noen
endringer. Som mange sikkert har lagt merke til gjennomfører vi årets Historiedager
i Tønsberg over to dager, i stedet for de tradisjonelle tre dagene. Vi håper at dette vil
gi enda større oppslutning om dagene, da de kanskje enklere lar seg gjennomføre i
manges stramme timeplaner. Det er i alle fall lagt opp til to intense dager med mange
spennende sesjoner, og en festmiddag på fredag kveld som jeg håper flest mulig vil delta
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på. Det er også planer om et sosialt program lørdag ettermiddag for de som ønsker
å fortsette festen litt til. Av plenumssesjonen starter dagene med en åpningssesjon
som bør gi grobunn for tanker omkring internasjonalisering av fagfeltet, behovet for
det nasjonale og hvor vi er i dag. Avslutningsvis vil tidligere redaktør av Historisk
Tidsskrift, Narve Fulsås, reflektere over vårt nasjonale tidsskrifts rolle i vår historie
og fremtid. Og ikke minst vil det ble en debatt som stiller spørsmålet: Finnes det en
norsk historikerkultur – og hva gjør vi med den?
Et annet jubileumsprosjekt HIFO har tatt initiativ til er et samarbeid med Store
Norske Leksikon, som ble presentert i forrige nummer av Historikeren. Det skal være
vårt bidrag til den norske offentligheten, og vil gjenspeile historikeres kunnskap og
interesser når vi oppdaterer, korrigerer og skriver nye artikler til leksikonet. Dette
baserer seg på en dugnadsinnsats, og jeg oppfordrer alle til å bidra – enten litt eller
mye! Flere av lokallagene planlegger workshops for å skrive artikler, et sosialt møte
hvor resultatene umiddelbart synes. Under høsten lokallagsseminar deltok vi i en testsesjon hvor vi rettet og utfylte flere artikler i løpet av en liten halvtime – Selv har jeg
planer om å gå igjennom flere artikler som omhandler stemmerettshistorien i Norge.
I disse dager har også det første nummeret av Historisk tidsskrift med en ny
redaksjon blitt publisert. Frode Ulvund og miljøet i Bergen har påtatt seg ansvaret, og
vi ønsker dem lykke til i det spennende arbeidet med å føre tidsskriftet videre. HIFO
vil gjerne takke Narve Fulsås og hans redaksjon i Tromsø som de siste fire årene har
gjort en formidabel jobb i en periode hvor HT har gått fra å være et rent abonnenttidsskrift til å utgis Open Access.
Vi er fortsatt svært spent på hvordan overgangen til Open Access vil påvirke
tidsskriftet, men så langt viser tallene at flere klikker seg inn på den digitale utgaven.
Hvordan HIFO vil utvikle seg fremover i lys av overgangen til Open Access er fortsatt
uklart, da de tidligere medlemsfordelene ved å motta HT nå ikke lenger er relevante.
Dette er noe styret må følge tett fremover i de neste årene.
Det er fortsatt viktig at HIFO er en bred medlemsorganisasjon for historikere i
Norge – ikke bare for «hjemmeavlede» historikere, men også for de internasjonale
historikerne som i større grad utgjør det norske historikermiljøet. Dette har vært
et ønske i flere år, men her er vi avhengige av at våre medlemmer også forsøker å
rekruttere nye medlemmer. Skal vi i større grad kunne ta tak i nye problemstillinger
som en profesjonsforening må vi også ha medlemmer som kan målbære utfordringer
og fordeler ved at vi kan gå i bresjen for et større fagfellesskap.
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T

emaet på Norske historiedager – som i år arrangeres i Tønsberg – er 150 år med
historisk forskning i Norge. I dette første nummeret i HIFOs jubileumsår er det
flere gode eksempler på hvorfor og hvordan historisk forskning i Norge er viktig og
relevant selv etter 150 år.
Vi har lagt en høst bak oss med flere store debatter som impliserer historiefaget.
HIFO har vært involvert i den ene av dem, nemlig arbeidet med nye læreplaner for
skoleverket. Debatten, som til tider har rast i nasjonale medier, har gått rett inn på
metodiske sider av hvordan man omtaler og forholder seg til historie. Andreas Bagås
Lien i HIFO-Skole gir oss en oppsummering av HIFOs posisjon, samtidig som han
ser framover.
HIFO er også en aktiv bidragsyter til historikermiljøene lokalt i hele landet. Magnus
Andersson skriver om HIFO Tromsøs tur til og støtte til Telemuseet i Tromsø, mens
Ingrid Maria Lutnæs fra HIFO Østlandet orienterer om et arrangement i HIFO-regi
som ble «altfor» populært.
Den andre store debatten som pågikk i høst var debatten omkring Marte Michelets
bok «Holocaust i Norge». HL-senteret arrangerte et seminar om boka som trakk over
fem hundre publikummere til Samfunnssalen i Oslo rett før jul. Historikerens Vibeke
Kieding Banik var tilstede og rapporterte.
HIFO og Historikeren drives på dugnad og er helt avhengige av gode bidrag fra
velvillige medlemmer, like mye nå som for 150 år siden. Morten Haave deler sine
erfaringer med elvevandring på Gjøvik, mens Erik Olsen har bidratt med en grundig
bokanmeldelse av Tore Prysers nyeste bok.
Arthur Tennøe tar i fotospalten tak i et av verdens, eller skal vi si verdensrommets,
mest ikoniske fotografier og setter det inn i en lokal kontekst i den sedvanlig «Fotospalten».
Sist, men ikke minst, får vi et gjensyn med en annen kjenning «Seniors perspektiv». Vi
er veldig stolte av å presentere et portrett om og med Ida Bull, ført i pennen av Ragnhild
Green Helgås. Bull ser tilbake på en historikerkarriere som spenner over flere deler av
historikerprofesjonen. Vi får også med oss noen gode råd på veien!
God lesing!

Om Historikeren

Redaksjonen har base i Oslo. Kontakt redaksjonen på epostadressen historikeren@hifo.no.
Redaktør: Amund Pedersen. Redaksjonsmedlemmer: Håvard Brede Aven, Vibeke Kieding
Banik, Henrik Olav Mathiesen, Nora Rodin og Tiago Matos.
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HIFOs innspill til førsteutkast
til nye læreplaner
Høsten 2018 startet Utdanningsdirektoratet arbeidet med å utvikle nye
læreplaner for grunnskolen og for gjennomgående fag i videregående
opplæring. I oktober 2018 la læreplangruppene fram de første skissene til
nye læreplaner, og inviterte til en åpen innspillsrunde. HIFO ga innspill
til skissene for samfunnsfag for grunnskolen – der historie er en viktig
del – og for historiefaget i videregående.
Andreas B. Lien
HIFO skole

I

læreplanskissen for samfunnsfag
for grunnskolen er det foreslått å gå
bort fra en tydelig inndeling i de tre
disiplinene samfunnskunnskap, geografi
og historie som faget til nå har bestått av.
Læreplangruppa har i stedet hatt som mål å
knytte de tre disiplinene nærmere sammen.
HIFO er enige i intensjonen om at de tre
fagdisiplinene i større grad enn i dag bør
sees i sammenheng, men er opptatt av at
dette ikke må gå på bekostning av historie
og geografi slik vi mener var tilfelle med
skissen som ble lagt fram i oktober.
I høringsinnspillet har HIFO vektlagt
at historiske perspektiver er viktigere
enn noen gang for å forstå samtiden og
at historiebevissthet er helt sentralt for
elevenes identitetsutvikling. HIFO er
også opptatt av at samfunnsfaget bør
stimulere eleven til undring og refleksjon
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over hvordan mennesker har levd og tenkt
i tidligere tider. Elevene bør derfor selv få
erfaring med å formulere problemstillinger
og bruke ulike metoder for å finne svar på
disse. For å få en læreplan som ivaretar
disse hensynene, har HIFO etterlyst
klarere og mindre abstrakte og teoretiske
kompetansemål, og har gitt konkrete
innspill til hvordan dette kan løses.
Innspill til skissen for historie i vgs.
I videregående er historie et eget fag på
vg2 og vg3 for det studieforberedende
utdanningsprogrammet og på vg3 for
påbygging til generell studiekompetanse
(for elever som har gått et yrkesfaglig
løp). Her er det som før både innholdskompetansemål og mer metodiske
kompetansemål.
For å få til dybdelæring, har lære-

plangruppa prøvd å sentrere innholdskompetansemålene knytta til fem
overordnede spørsmål som fra før er
fastsatt i kjerneelementene i faget: (1)
Hvordan har mennesker skaffet seg mat
og livsgrunnlag, skapt og fordelt rikdom
og ressurser? (2) Hvordan har mennesker
organisert seg i samfunn? (3) Hvordan har
mennesker kommunisert og møtt andre
mennesker? (4) Hvordan har mennesker
både skapt, levd med og løst konflikt, men
også klart å leve fredelig? (5) Hvordan har
mennesker blitt definert, definert seg selv
og oppfattet sin plass i verden.
HIFO mener dette læreplanutkastet
er interessant og gir bedre rom for å få til
dybdelæring i faget enn den nåværende
læreplanen, men etterlyser samtidig en
tydeligere retning som viser en tydeligere
fornyelse av faget. Læreplanutkastet har
mange nivåer og kan tolkes på ganske
ulike måter, noe som kan gi veldig mange
ulike retninger på ulike skoler. HIFO
mener læreplangruppa bør ta et valg

om man vil legge opp til en kronologisk
tilnærming eller en tematisk organisering
av historiefaget. HIFO uttrykker i
høringsuttalelsen også bekymring for at
læreplanen kan leses som en fortelling om
fremskrittet sett med samtidens briller.
Fagspesifikk tekst om vurdering.
I de nye læreplanene skal det også være
en fagspesifikk tekst som sier noe om
hvordan elevene skal vurderes i faget. Her
framhever HIFO i høringsinnspillet til
skissen for historie i vgs at denne teksten
bør få fram at det er elevenes historiefaglige
kompetanse som skal vurderes, og at det
er noe annet en ren oversiktskunnskap.
Veien videre
Før læreplanene blir endelig fastsatt,
skal de ut på vanlig offentlig høring.
Utdanningsdirektoratet har planlagt
høringen fra ca. 18. mars til 15. juni. HIFO
vil også komme med høringsinnspill til de
endelige forslagene.

Skissene til nye læreplaner pr. oktober 2018 kan leses på nett:
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#288
Hele høringsinnspillet til læreplanen for samfunnsfag for
grunnskolen kan leses på nett:
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/06decdfa-216b-4a07-b549b915f6b4ebeb
Hele høringsinnspillet til læreplanen for historie for videregående
kan leses på nett:
https://hoering.udir.no/Uttalelse/v2/4d3a2391-e7c3-4904-994ef767d548ac31
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HIFO Tromsø koblet seg på telehistorien
fra en gammel radiosender
Tirsdag 8. januar la HIFO Tromsø ut på tur til Telemuseet Tromsø.
Museumsbygningen ligger godt gjemt et steinkast unna Langnes
flyplass og huser ikke bare lokal, men nasjonal og internasjonal
telehistorie.

Magnus Andersson
Sekretær, HIFO Tromsø

I

1936 bygde NRK radiosender i det
som i dag er museets lokaler. Ildsjelen
Roar A. Johannessen kunne fortelle at
det riktig nok hadde vært radiosendinger
i Tromsø før, fra loftet på Kongsbakken
videregående i sentrum, men at denne ble
erstattet av NRKs sender på 1930-tallet.
Høy spenning på museet
Selve juvelen i samlingen er senderen som
var i drift fra 1936 til 1991 og opptar et
helt rom i bygget. En herlig blanding av
kobber, spoler, kondensatorer og radiorør
i skap, tak og på vegger gir et inntrykk av
de voldsomme kreftene som måtte til for
å sende på langbølgen.
Johannessen kunne fortelle steg for
steg hvordan det hele fungerte og bemerket
at her var ikke en eneste ledning. Det var
bare kobberrør. Det måtte så høy spenning
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til, at vanlige ledninger ikke ville holde.
Med glød og til stor interesse fortalte han
om rebelske telegrafister som koblet ut
nødbryteren i døra, slik at de kunne gå
inn i senderen uten at radiosendingene
ble avbrutt.
Håret sto visstnok rett til værs på
stakkaren som prøvde. For i Tromsø
sto kraftige saker. Radiosignalene her
nådde helt fra Vesterisen og Grønland
til Barentshavet, og var kjærkomment for
fiskere som trengte informasjon om vær
og vind.
Omvisningen ålet seg gjennom et
trangt lokale fylt av telefoner, telexer, faxmaskiner, morse-perforatorer og -sendere
og en «frøken ur»-maskin.”Frøken ur” eller
telefonuret, var en spennende sak med
flere skiver på en aksel som roterte rundt.
Johannessen sa at maskinen virket, men

Bilde av Roar Johannessen (Foto: Harald Dag Jølle)

mente den var alt for plagsom til å skru på.
”Frøken Ur” fortalte nemlig klokkeslettet
kontinuerlig, sekund for sekund - selv uten
innringere.
Ting dagens unge ikke vil skjønne
opp ned på
Johannessen som i sin ungdom hadde
jobbet med å sende og å motta telegrammer
og fulgt utviklingen siden da, kunne fortelle
i detalj om den tekniske utviklingen. Han
jobbet også med sendinger av TV og viste
oss en av byens første TV-sendere, mens
han mimret over det tyngende ansvaret
for å få sendingene ut.
Museet har også en stor samling

telefoner. Det smarteste, mente Roar
Johannesen, var en telefon fra 1892 der
bena til telefonen også var magnetene til
induktoren. Helt genialt, utbrøt han!
Videre viste han frem flere prakteksemplarer av noen telefoner. Disse var
statussymboler, sa han, og fortalte om
byens første telefonlinje som gikk fra
apoteket og hjem til apotekeren. Telefonen
kostet jo en vanlig arbeiders årslønn, og
ikke noe vanlige folk hadde hjemme.
Apotekeren hadde kjøpt sin i USA.
Noe av det mest fascinerende i
samlingen, var at enkelte telefoner var
koblet sammen. Hvis en sveivet i et
håndtak, ringte det hos sentralbordet,
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og publikum kunne settes over til en
annen telefon i lokalet. Herlig morsomt
og fantastisk.
Museets telos
Hele ekskursjonen hadde likevel en
bismak. Grunnen for at lokallaget dro
var at telemuseet i Tromsø kanskje må
legges ned.
HIFO Tromsø ønsket å besøke denne
unike samlingen før det var for sent og
samtidig vise lokallagets støtte til museet.
Bygget og området rundt står på Telenors
verneplan og samlingen innendørs er
overført til Teknisk museum. Likevel
hersker det stor usikkerhet for Roar A.
Johannesen og andre teleinteresserte om
museet i hele tatt holder åpent ut året.
Det vil være en tragedie for norsk
og nord-norsk telehistorie om museet
forsvinner. Telenor ville fra 2017 ikke
lengre bære kostnaden for museet og
Teknisk museum vet ikke hva de skal gjøre
med samlingen. Foreløpig kommando er
å «Holde åpent inntil videre beskjed».
HIFO Tromsø håper på en snarlig
avklaring i telemuseets favør, og at flere
interesserte finner veien til det godt gjemte,
men meget fascinerende og flotte museet
et steinkast unna flyplassen.

Marie Bergersen og Narve
Fulsås ser på detaljer i et av
skapene inni senderen.
(Foto: Hallvard Tjelmeland)
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Kampen om krigen
– HIFO Østlandets erfaringer etter en
byvandring med flere påmeldte enn det finnes
faghistorikere i Norge
«Vi legger det vel ut på Facebook, gjør vi ikke?»
– Bør det. Vi kan kanskje få noen nye medlemmer.

Ingrid Maria Lutnæs
Styremedlem, HIFO Østlandet

O

mtrent sånn startet det som skulle bli
en liten sensasjon i HIFO Østlandets
historie. Vi må vel kunne si, at aldri før har
vi følt oss så populære som dagene etter
at vi la ut arrangementet «Byvandring:
Oslo under andre verdenskrig». I løpet av
få timer hadde arrangementet nådd flere
tusen mennesker i store deler av Østlandet.
Før arrangementet ble slettet sto mange
hundre historieinteressert på skal delta
og over 3000 var interesserte. Vi måtte
for første gang diskutere hva vi gjør med
for mange påmeldte, og hvordan vi best
mulig skulle forklare at arrangementet i
utgangspunktet var ment for en eksklusiv
liten gruppe av faghistorikere.
Det sistnevnte gikk sånn passe bra.
Det var flere som oppfattet at de var holdt
for narr og reaksjonene var mange. En
dødstrussel, søksmål om penger, spørsmål

De oppmøtte fikk også en titt inn på Oslo
Handelsgym (Foto: Maria Flaten Gunstad)
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Seminarrapport

Marte Michelet: krigens fortellinger
– et seminar om en bok.

Man skal ha nerver av stål for å arrangere
byvandring i Oslo. (Foto: klipp fra
facebooksiden til HIFO Østlandet)

Omsider nede i bunkersen
(Foto: Maria Flaten Gunstad

om medlemskap og f lere støttende
meldinger fra Hallvard Notaker senere
(styret er evig takknemlige), førte til at vi
bestemte oss for å slette arrangementet.
Om noen skulle lure på hvorfor vi har
så lav score på Facebook så er det på grunn
av byvandringen, og de mange skuffede
som fulgte opp med å gi oss lav score.
Å få for stor pågang til et arrangement var en helt ny erfaring for HIFO
Østlandet. Vi har som andre lokallag
hatt problemer med lav deltakelse på
våre arrangementer. Vi lærte at krig er
populært, spesielt «hemmelige rom» og at
Oslofolk liker byvandring. Vi har fremover
tenkt å spesifisere «medlemsarrangement»
i mye av det vi foretar oss, spesielt om det
handler om krig.
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At en bok om andre verdenskrig utgis i Norge er ingen nyhet. Ei
heller at den får oppmerksomhet i media. Det at den presenterer
krigen fra et jødisk ståsted har også skjedd tidligere – det finnes
mange framstillinger som tar for seg de norske jødenes historie
under krigen både nasjonalt og lokalt. At en bok som aktivt, og godt
hjulpet av en offensiv markedsføring fra forlaget, går inn for å svekke
heltene fra motstandskampen under krigen, er noe mer uvanlig,
men ikke noe nytt. At debatten rundt den blir så omfattende at den
får et eget bilag i Aftenposten, er en bragd. At boken da utløste et
heldagsseminar om dens temaer på tampen av 2018, er forståelig.
Vibeke Kieding Banik
HL-senteret og redaksjonsmedlem i Historikeren

S

enhøsten 2018, uten forvarsel, utkom
journalist Marte Michelets andre bok
om jødene i Norge under andre verdenskrig.
Den første, Den største forbrytelsen, utløste
en viss debatt om enkelte påstander,
men ble samtidig godt mottatt av mange
kritikere og kommer som film høsten
2019. Med den nye boken, Hva visste
hjemmefronten?, med den provoserende
undertittelen Holocaust i Norge: varslene,
unnvikelsene, hemmeligholdet, utfordrer
hun deler av de kollektive oppfatningene av

hendelsene ved å påstå at hjemmefronten
og eksilregjeringen i London visste hva
som var i ferd med å skje høsten 1942, at
de ikke handlet på denne informasjonen
og at en grunn til dette var antijødiske
holdninger. Og ikke minst at dette i
ettertid, ble «dysset ned, sminket over eller
hemmeligholdt vesentlig informasjon» av
historikere og motstandshelter - slik det
blir påstått på baksiden av omslaget.
Det er ikke underlig at debatten raskt
flammet opp. Flere posisjoner avtegnet seg;
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Lars Lien legger fram sine argumenter for salen og panelet bestående av Bjarte Bruland, Synne
Corell (skjult bak Bruland), Øystein Sørensen og Olav Njølstad. Helt til høyre hovedpersonen
Marte Michelet.(Foto: HL-senteret)

Stort oppmøte i Samfunnssalen rett før jul. (Foto: HL-senteret)

etterkommere etter personer som ble lite
flatterende framstilt i boken, protesterte.
Andre hadde metodiske betenkninger
og framholdt blant annet at Michelets
lesning av kilder tidvis var tendensiøse,
konklusjonene moralske og at hun ikke
evnet å sette seg inn i hvilke valg ulike
aktører faktisk hadde under krigen.
Mangelen på kontekstuell forståelse
ble også framholdt. Populærhistoriske
oppfatninger sto mot faghistorikeres
framstillinger, og noen argumenterte
med at hun polemiserte mot en fortelling
om andre verdenskrig som i stor grad var
forlatt. Andre igjen forsvarte Michelet og
framholdt det prisverdige i at hun våget
å pirke i nasjonale helteframstillinger og
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ikke minst fordi hun stilte spørsmålet om
hvem jødene egentlig hadde på sin side de
fatale høstmånedene. Frontene ble raskt
ganske steile; historikere var uenige seg
imellom, menigmann likeså. Også i det
jødiske miljøet kom uenigheter fram. Det
ble diskutert i sosiale medier, i aviser, på
radio og TV, uten at det kan sies at de
ulike posisjonene nærmet seg nevneverdig.
Stor interesse
Senter for studier av Holocaust og
livssynsminoriteter og Universitetet i Oslo
tok utfordringen med å drøfte Michelets
påstander om «sensitive blindsoner»
i historieskrivingen, og inviterte til et
heldagsseminar 20. desember. Målet var

å gi et overblikk over hvor forskningen står
i dag og å debattere hvilken retning den
bør ta i framtiden. Interessen var enorm,
samfunnssalen på Arbeidersamfunnets
plass var full og forventningene store, selv
om det kun var fire dager igjen til julaften.
Arrangementet ble også strømmet.
Marte Michelet var dagens hovedperson, som med ulike meddebattanter,
faghistorikere og andre, i fem timer skulle
diskutere tre sentrale temaer fra boken:
motstandsbevegelsens rolle, argumentet
om de manglende varslene om hva som var
i ferd med å skje med jødene i Norge og
påstanden om at personer som hjalp jøder
over grensen tjente gode penger på det.
En av hovedpåstandene i boken var
at hjemmefronten visste hva som var i
ferd med å skje, men at de ikke anså det
som sin rolle å varsle videre. Og enda
verre – at skepsis til jøder før og under
krigen var medvirkende til den manglende
interessen for å hjelpe gruppen. Etter
en overordnet innledning av professor i

historie, Øystein Sørensen og Michelet
selv, ble påstanden debattert av Michelet
og tre faghistorikere på området; Bjarte
Bruland, Synne Corell og Olav Njølstad
som fra ulike ståsteder både kom med
begrunnet ros og kritikk av Michelets
påstander. Og i motsetning til tidligere
var diskusjonen langt mer nyansert og
informativ, med et mer oppriktig ønske
om å forstå hverandres perspektiver enn
hva som hadde vært tilfelle i den offentlige
debatten så langt.
Klare mangler ved vår kunnskap om
jødene under krigen ble framlagt, den
historiografiske konteksten presentert,
påstanden om antijødiske holdninger
i storsamfunnet bekreftet og tilbakeholdenheten i hjemmefronten diskutert.
Blant annet framholdt Corell hvordan
debatten om boken illustrerer at to ulike
fortellinger om krigen her støter mot
hverandre; en stadig fornyet kunnskap
om hva som skjedde med jødene versus en
lite endret fortelling om motstand.
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Mye kunnskap om norsk historie samlet på én rad. De fleste klare for å bidra på seminaret.
(Foto: HL-senteret)

oppofringer fra grenseloser og andre
hjelpere ved å hevde at disse i hovedsak
hadde økonomiske motiver. Michelet
hevder her at tidligere framstillinger
som har drøftet disse momentene, har
vært fanget i et narrativ som primært er
skapt av aktørene selv og dermed ikke
kritisk drøftet.
Påstandene ble diskutert av
historikerne Mats Tangestuen, Hans
Fredrik Dahl og sosiologen Irene
Levin sammen med Michelet. Dahl
viste hvordan hele motstandsarbeidet
i Norge var avhengig av finansiering av
virksomheten, enten den kom fra eksilregjeringen i London eller andre. Ingen
var uenige i at økonomisk utnyttelse
hadde funnet sted i forbindelse med
redningen av jødene, men en uenighet
dreide seg om spørsmålet om profittmotiv
var regel eller unntak og om det kun
gjaldt jøder eller også andre sivilister.
Og det mer overordnede om det i det
hele tatt var greit å ta betaling.

Alternative fortolkninger ble
lagt fram
Og dermed var tonen satt for de neste
temaene som ble tatt i løpet av dagen.
Diskusjonen om varslene fortsatte
i neste bolk, som også tok for seg
hvilken kunnskap som fantes om det
som i etterkant blir omtalt som den
endelige løsningen i samtiden, om
varslene var av en rent generell karakter
og når de ble mer spesifikt rettet mot
jødene i Norge. I bunnen lå blant
annet spørsmålet om man kan påstå at
motstandsbevegelsen, med sin påståtte
kunnskap og manglende varsling, kan

Viktig debatt
Som Øystein Sørensen framholdt i
innledningsforedraget, er aldri målet
for historieskriving full enighet. Det
var heller ikke utkommet av dette
seminaret. Men for tilhørerne, enten
de er faghistorikere eller mer allment
interesserte, var seminaret et dypdykk i
hvor vår kunnskap står med hensyn til
omstendigheter rundt deportasjonene
av jødene fra Norge vinteren 1942
og 1943, og er med på å antyde hvor
forskningen bør gå videre. Dette ble
forsterket ved forberedte innlegg og
spørsmål fra salen, og satt i perspektiv ved
avslutningskommentarer fra historikerne

16

sies å være medskyldige i deportasjonene
av jøder fra Norge. Historikerne Frode
Færøy, Tom Kristiansen og filosofen
Espen Søbye kom hver med innlegg, hvor
Michelets perspektiver ble anerkjent som
relevante, men samtidig ble alternative
fortolkninger framsatt og diskutert.
Det siste temaet var f lukten til
Sverige, hjemmefrontens holdning til å
hjelpe jøder over grensen og ikke minst
finansieringen av flukten. Debatten om
økonomisk utnyttelse av jødene er en
parallell til den som har funnet sted i
Danmark tidligere, og utfordrer ikke
minst helteberetninger om uselviske

Hans Fredrik Dahl og Mona Ringvej. Alt
i alt god og nøktern historieformidling
med noen av Norges mest kunnskapsrike
på et område som interesserer og berører
mange.
Artikkelforfatteren er ansatt i en forskerstilling
ved HL-senteret og hadde et debattinnlegg i
Aftenposten om temaet, men hennes eneste
tilknytning til det aktuelle seminaret var å
hjelpe til praktisk under seminaret.
Seminaret kan gjenoppleves på HL-senterets
youtubekanal.
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Ideutveksling

Industriell elvevandring utenom Oslo
Akerselva har en særstilling i norsk historiedidaktikk. Elvekanten
der tilbyr utvilsomt muligheter til rike innblikk i industrialiseringen.
Men også andre byer er godt stilt med industriminner.
Morten Haave
Lektor

E

nn så lenge er det et kompetansemål i
videregående-skole-historien at elevene
skal «gjøre rede for hovedtrekk ved den
industrielle revolusjon og undersøke hvilken
betydning den fikk for næringsutvikling og
sosiale forhold i det norske samfunnet».
En naturlig del av opplæringen for
mange er å ta en vandring blant industriminner, gjerne elvelangs. Herunder er det
populært å dra til Oslo, kanskje ikke minst
på grunn av alt elever og lærere kan finne
på etter industrivandringen.
Fra man mister Akerselva av syne nede
ved Vaterland og opp til Teknisk Museum
er det drøye 7 kilometer. En ytterst drøy
gåtur. Da jeg selv gikk på ungdomsskolen,
jukset vi og tok trikken rett til Sagene.
Her skulle vi godte oss med fysiske
kulturminner, høre om nattmennenes
bravader og for øvrig leve oss inn i miljøet
vi skulle ha blitt kjent med gjennom
filmatiseringer av Oskar Braaten.
Men hva med å legge turen til en helt
annen by? Drammenselva hadde sine
kjente papirfabrikker på rekke og rad, og
har bevart en del av det. Jeg vil her slå et
slag for Gjøvik og oppfordre andre Hifo-
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medlemmer til å fortelle om sine lokale
muligheter.
Startstedet for en industriell klassetur
til Gjøvik finnes allerede få meter fra
togstasjonen, og man rekker innom minst
åtte næringslokasjoner på bare to kilometer.
Sågar er en av fabrikkene i drift, noe man
ikke kan si om alle norske industribyer.
Man kan også velge en minivariant på én
kilometer, og da mister man bare én av
fabrikkene, dog den viktigste.
Første stopp på turen er ved dagens
rådhus. Her lå Norges første private
glassverk fra 1807, Gjøvik glassverk, med en
administrasjonsbygning bevart fra den tida.
Over elva er gården hvor glassverkseieren
bodde gjort om til parkanlegg, fortsatt med
spor etter drift av en mølle, spor som kan
tolkes ved hjelp av gamle kart i forarbeidet
til turen.
Ved enden av parken går man over
en bro og står i et treveis kryss. Bakover
finner man et tidligere metallstøperi, til
høyre et gammelt brenneri og rett fram
tremassefabrikken Hunton.
At metallstøperiets bygg i dag er overtatt
av Nav kan avstedkomme visse refleksjoner.

Hunnselva er det man går langs, og på dette strekket renner den passe stri. Hunnselva ga også liv til
industristedet Raufoss lenger opp i terrenget. (Foto: Morten Haave)

Hunton finnes derimot fortsatt, og kuriøst
nok rappet politiprovokatør Kamelen om
deres produkt huntonitt i en sang fra 2018.
Et forsøk på omvisning inne på Hunton i
min tid som lærer, strandet imidlertid på
at bedriften ikke hadde 30 par vernesko
til rådighet.
Brenneriet la grunnlaget for Hoff
Opphøgde Pottitter, som også finnes i
Gjøvik fortsatt, men et annet sted i byen – i
den gamle bygningen med bevart eksteriør
er det gjort plass til en moderne nystart
(1993) av glassverket samt Gjøviks versjon
av Teknisk museum samt.
Den korte versjonen av turen går fra
det gamle brenneriet og noen hundre
meter opp til et torg. Rundt torget lå en
klesfabrikk og en skofabrikk. Det var
ordentlige bedrifter; Gjøvik skofabrikk

sto lenge for lisensproduksjonen av Adidas
i Norge.
Eventuelt kan man følge elva en
kilometer oppover og komme til det
kjempemessige anlegget til Mustad.
Her finnes også minnesmerker, først en
overdimensjonert statue av en av eierne
fra Mustad-familien, dernest en diger
fiskekrok, med mer. Fiskekrokene har
gjort Mustad-navnet kjent internasjonalt.
I Gjøvik kan man med letthet også dekke
læreplanmålet «gi eksempler på og drøfte
hvordan utstillinger, minnesmerker,
minnedager eller markeringen av bestemte
historiske hendelser har betydning for
nåtiden».
Gjøvik var en utpreget industriby
som ble lagt «ute i ingenting» av
Stortinget i 1861. Industrien førte til
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Anmeldelser og omtaler

Bokanmeldelse: Svik, heltemot
og gråsoner. Spioner under andre
verdenskrig
Forfatter: Tore Pryser, professor ved Høgskolen Innlandet
Svein Sandnes Bokforlag, 2018, 320 s.

Pryser har skrevet en bok som svarer godt til bokens tittel. Det er
gjennom en detaljrik skildring av en rekke personer som befant
seg i gråsonen mellom heltemot og det svikefulle at vi trekkes inn i
krigens nyanserte og skjebnetunge verden.
Kart over Gjøvik frå 1901 (Opphav: Topografisk-statistisk Beskrivelse over Kristians Amt, Den
private Opmaaling)

arbeiderdominans i politikken, med
norgesrekord i lengstsittende ordfører.
Dernest er det verdt å huske byens
NS-minoritet som gjorde mye av seg.
I mai 1936 barket leirene sammen i
Torgslaget. Bildeserie fra Torgslaget ble
funnet etter 70 år og ligger på OA.no;
her kan man kose seg med ramponert
NS-buss, stemningsfotos fra NS-folkenes
forhåndstrening på håndgemeng, samt
panoramaer av folkemengden med en
stor mengde barn som stimlet sammen
i minuttene før steiner og avrevne
plankegjerder begynte å fly gjennom lufta.
Poenget i vår sammenheng: Er man først i
Gjøvik på industrivandring kan man også
gå fluktruta som NS-folkene benyttet;
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ned til et portrom i sentrum der de ble
barrikadert inne av sinte arbeiderpartister.
Og sånt no hakke de i by’n, altså Oslo.

Steder man passerer
på turen
Gjøvik glassverk (kun spor)
Gjøvik gårds mølle (kun spor)
Gjøvik støperi
Hunton
Holmen brænderi
Oplandenes konfeksjonsfabrikk
Gjøvik skofabrikk
Mustad

Erik Olsen
Kvaløya

F

ørst, en liten innrømmelse: grunnen
til at jeg brukte sommerferien min
på denne boken, var opplysninger i en
forhåndsomtale, der det het at boken
inneholdt nye opplysninger om Johan
Ankers forsøk på å overtale Kong Haakon
til å bli i landet krigsvåren og forsommeren
1940. Det viste seg at den også omfattet
en rad spennende historier, som gjorde at
jeg nesten ikke fikk lagt den fra meg. Boka
starter med en flyingeniør som ble Abwehragent før den fortsetter med historien fra
Troms i mai- og juni dagene 1940.
Kapitlet som omhandler forsøkene
på å få Haakon til å bli i Norge kalles
«Anker-mannen», en tvetydig tittel.

Flere av Prysers glimrende skildringer
har tvisynet og nyansene med seg. Ved
hjelp av et stort noteapparat (404 noter)
med henvisninger til primærkilder i
stort monn får vi detaljerte innblikk i et
imponerende persongalleri. Dette er med
på å gi en mer nyansert framstilling av
historien om krigen som appellerer til vår
generasjon historieinteresserte, og sikkert
også til skoleelever og ungdom. Altfor
mye svart-hvit-tankegang har fått prege
historiefortellingene om krigen.
«Anker-planen»
Første gang jeg leste om denne Ankerplanen var i Tor Bomann-Larsens
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kongebiografi, Æresordet, fra 2011.
Konklusjonen hos Bomann-Larsen
var den gang at kongen ikke lot seg
påvirke, mens Pryser tar til orde for
det motsatte, at han vaklet og holdt
på falle ned på en beslutning om å bli.
Dagen etter, 5.juni, har han imidlertid
ombestemt seg og besluttet å forlate
landet. Da kan det hende at han av
taktiske grunner dagen før hadde
latt britene få vite at han tenkte på å
bli likevel. Hvorfor? Boken gir, etter
min mening, ikke noe svar på dette,
selv om det antydes at han er blitt
truet til å forandre mening.
Om det er dekning for en slik
påstand, kan diskuteres, men det
må være åpenbart at Pryser går god
for den ettersom han selv gjentar i et
intervju med ABC-nyhetenes Olav
Karlsen (20.5.2018) at «Dormer
fikk beskjed om å forsøke å endre
kong Haakons oppfatning, og han
truet da med å ta hele den norske
handelsflåten».
Pryser er i dette kapitlet også
inne på hvorfor denne såkalte vakling
ikke skulle fram i lyset. Grunnen må
være at etterkrigstidens historikere ikke
måtte rokke ved «mytologien om det
norske kongehusets faste opptreden i
1940». Heller ikke skulle man kritisere
Administrasjonsrådet, som helst ville
at Kongen ble igjen og forhandlet med
tyskerne. Dette får stå som ett av flere syn.
I Prysers bok hevder forfatteren at
det var sterke krefter i Oslo, med blant
annet høyesterettsjustitiarius Paal Berg
og biskop Eivind Berggrav i spissen, som
ville gjøre det kjent i pressen at Kronprins
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Administrasjonsrådet ser Pryser som et
utslag av politisk realisme: Anker trodde
ikke på alliert seier, og man måtte «gjøre
det beste ut av det for kongehuset». Mange
delte dette synet det første krigsåret.

Olav reiste fra Norge mot sin egen vilje.
Dette skal ha skjedd etter at de fikk en
innføring om hva Anker hadde prøvd å få
til i Troms, om at kongen burde bryte med
sin regjering og bli i landet. Forfatteren
dokumenterer dette med opplysninger som
kommer fram i Nini Roll Ankers dagbok.
Interessant er det at vi også får vite at de
to herrer Berg og Berggrav seinere gikk
inn for å få Kronprinsesse Märtha med
Prins Harald tilbake til Oslo, mens Johan
Anker sto for den motsatte linje, nemlig å
ivre for at hun skulle dra til USA. Ankers
motiv for å dra nordover på oppdrag fra

Ukjente aktører trer fram
Krig er en forbannelse, er det blitt hevdet
av folk som var med ved narvikfronten.
Krig gjør også at mennesker tar valg og
skifter roller underveis. En av dem det
fortelles om er den kjente smuglerkongen
fra mellomkrigstiden, Einar Sørensen,
fra Sandefjord, også kalt «Admiralen».
Hans rolle som Abwehr-agent blant
annet under avsløringene av Ask-gruppa
i Sandefjord bringer han inn i gråsonen i
krigens første år. På slutten av krigen sto
han for en utstrakt transport av illegale
flyktninger over til Sverige, på oppdrag fra
motstandsbevegelsen. Pryser tar oss med
inn i et nyansert og noen ganger uklart
univers der «sannheten» om Sørensen og
hans virksomhet aldri helt ble klarlagt. En
tragisk ulykke like etter frigjøringen tok
hans liv, og dermed ble flere spørsmål om
hans virke stående ubesvart.
Prysers bok inneholder også flere
eksempler hvor forfatteren klandrer
folk for å ha sluppet for billig unna, og
om opportunister og profitører som
kun var ute i egoistiske øyemed, mest
opptatt av å tjene penger. Flere som man
i etterkrigstiden anså hadde kompetanse
samfunnet hadde bruk for, ble tatt til nåde
igjen. Og forfatteren dokumenterer godt
sine synspunkter. Jeg skal ikke gå mer i
detalj, bare nevne at de fleste personene i
boka var ukjente for meg, med unntak av
blant andre Einar Sørensen og den mer

herostratiske beryktede «Gulosten» som
er viet god plass foruten et eget kapittel
om hans bravader.
En lesverdig bok
Notene er fortløpende nummerert og
står bak i boka, etterfulgt av et nyttig
personregister med sidehenvisninger.
De 22 kapitlene boka utgjør, gir oss
en velskrevet, spennende og nyansert
framstilling av personer og hendelser fra
krigen. Den er vel kanskje starten på en
ny type historieskriving om temaet vi
tydeligvis ikke blir ferdig med på lang tid
ennå. Kildene ser ut til å være uuttømmelige,
og avstanden i tid ser ikke ut til å legge noen
demper på framveksten av nye versjoner
fengslende krigslitteratur. Ikke minst i høst,
der vi blant annet har fått hjemmefrontens
rolle i jødearrestasjonene tydelig belyst
gjennom Marte Michelets bok, er flere
lesere blitt gjort oppmerksomme på at
gamle sannheter settes under nytt lys. Det
fenger mange. De bekrefter det inntrykk at
historien ikke er svart/hvit, at folk endrer
ståsted underveis i dramatiske tider og at
det er i gråsonene virkeligheten presses
fram.
Prysers bok anbefales på det varmeste.
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Norske historiedager 2019
Dato: fredag 14. og lørdag 15. juni
Sted: Quality Hotel Tønsberg
Påmelding og mer info: hifo.no og
facebook.com/historiedagene

HOVEDPROGRAM

Fredag 14.juni

Lørdag 15.juni

Det tas forbehold om endringer i programmet
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Doktorgrader

PhDer og oppnådd Dr.Philos 2018
Vi i Historikeren ønsker å formidle nye doktoravhandling og masteroppgaver
til våre lesere. Til det kunne vi trengt deres hjelp: Er du nylig ferdig med
avhandlingen din - eller jobber du ved et institutt der det er nye PhDer – Send
oss tittelen! Listen vil bli publisert fortløpende gjennom året. Send derfor også
gjerne dato og tittel for prøveforelesning og disputas.
Sendes til historikeren@hifo.no Emne: PhD/Master.
Tiago Matos
Historikeren

UIB
Bjarte Bruland, Dr.philos. Holocaust
i Norge: Registrering, deportasjon,
tilintetgjørelse
Hjørdis Birgitte Ellefsen, Ph.d. Politiens
politikk og politikkens politi. Norske
politireformer i perioden 1682-1866

Mette Vårdal, Ph.d. Ligesaavel i Vadmel
som i Fløiel. Uformelle relasjoner mellom
embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå
ca 1745-1844
AKH, UIO

Hilde Inntjore, Ph.d. Kirkeorganisasjonen
i Stavanger bispedømme ca. 1250-1500.
Forvaltning og fellesskap

Trude Strand, ‘Eyeless in Gaza’? Israel
and the Gaza Strip, 1967–2010: A History
of Occupation, Control and Unilateralism.
Disputas: Gazastripen – en brikke i
Israels spill

Håkon Steinar Fiane Teigen, Ph.d. Limbs
of the Light Mind: The social world of a
Manichaean community in fourth-century
Egypt

Mari Salberg, «Conventional Wishdom».
U.S. Policy Toward Iran 1969–1979
Disputas: Diplomati basert på vedtatt
ønsketenkning
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Bjørn Westlie, NSB, krigsfangene og andre
verdenskrig.
Disputas: NSB, krigsfangene og andre
verdenskrig

Ingeborg Stensrud (ph.d.), Europe not
taken for granted: The ford Foundation’s
exchange programs in Eastern Europe in
the 1950s and ‘60s

Per Bonde Hansen, Standardarbeidsforholdets vekst og fall? Fagbevegelsens,
arbeidsgiveres og myndighetenes respons
på bemanningsbyråer i verkstedindustrien
og holdninger til fast og midlertidig arbeid i
Norge 1947-2000
Disputas: Bemanningsbyråene: Fra
«menneskehandel» til lovlig virksomhet

Elizabeth Svarstad (ph.d.), «Aqquratesse
i alt af Dands og Triin og Opførsel». Dans
som sosial dannelse i Norge 1750-1820

Knut Ivar Austvoll, Seaways to Complexity.
A Study of Sociopolitical Organisation Along
the Coast of Northwestern Scandinavia in
the Late Neolithic and Early Bronze Age
Disputas: Sjøveiens rolle til makt: Sosial
og politisk organisering i bronsealderen

Universitetet i Agder
Bjørn Tore Rosendahl, Seafarers or war
sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’
services in times of war in the case of the
Norwegian merchant fleet during the Second
World War.
Thomas V.H. Hagen, Folkefelleskap,
forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i
Norge 1940-45

NTNU
Elisabeth Marie Piller (ph.d.), ReWinning American Hearts and Minds:
German Public Diplomacy and the United
States, 1902–1937
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Seniors perspektiv

«Vi må ta vare på nyansene i historiefaget»
– En samtale med professor emeritus Ida Bull
20 år etter at hun ble tilsatt som professor i lokalhistorie ved
NTNU, gikk Ida Bull over i emeritienes rekker. Siden avgangen
september 2018 har tiden gått med til å rydde kontor – det tar sin
tid å bringe orden i to tiårs virke.

Ragnhild Green Helgås
Styremedlem, HIFO Trøndelag

V

ed studiestart på 1970-tallet var det
imidlertid ikke åpenbart at det var
historie som skulle bli Ida Bull sitt fag. I
utgangspunktet var det bibliotekar hun
skulle bli.
– Jeg oppdaget under en praksisperiode på Gunnerusbiblioteket at det
var universitetsbibliotekarer som hadde
de morsomste jobbene, men da måtte jeg
studere. Jeg hadde studert sosiologi i Oslo,
og gikk så løs på historie og psykologi i
Trondheim, før familien flyttet til Bergen.
Her tok hun hovedfagseksamen, med
materiale fra Gunnerusbiblioteket og
Statsarkivet i Trondheim.
– Oppgaven handlet om industrialisering og hamskiftet, det var det man
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skrev om den gangen. Nærmere bestemt
var min oppgave om håndverksforhold
i Trondheim på andre halvdel av
1800-tallet, forteller Bull, som også fikk
sin første historikerjobb i Bergen, som
assistent for pioneren Ida Blom.
– Jeg var assistent på hennes prosjekt
om barnebegrensning, og skrev min
første artikkel i Historisk tidsskrift
om legers syn på barnebegrensning i
mellomkrigstida.
På grunn av mannens jobb flyttet
familien fra Bergen til Afrika for en
periode, hvor Ida Bull fikk god tid til å
fundere på hva resten av yrkeskarrieren
skulle brukes til. Etter ett års mellomspill
på Statsarkivet i Trondheim var hun

Ida Bull (Foto: NTNU)
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tilbake i Bergen hos Ida Blom, denne gang
på et større prosjekt om kvinners yrkesliv,
der resultatet for Bulls vedkommende ble
et par artikler om jordmødrenes historie.
I 1980 ble imidlertid kofferten pakket
på nytt, nå med adresse Trondheim på
permanent basis og retur til Statsarkivet.
I 1998 ferdigstilte hun doktorgraden om
handelshus i Trondheim på 1700-tallet,
basert på arbeidet med arkiver ved
Statsarkivet og et oppdragsarbeid om
Thomas Angell. Emnet kan synes fritt
for kvinnehistorie, men et poeng med
avhandlingen var nettopp å integrere
kjønnsperspektiv i et tema som tradisjonelt
har vært konsentrert om økonomi.
Samme år ble hun ansatt som professor i
lokalhistorie ved NTNU.
De siste årene har norske historikere
og HIFO engasjert seg i debatten om
omorganisering og sentralisering av
funksjoner innen Arkivverket. Hva tenker
du om den pågående arkivsaken og Statsarkivenes rolle?
– Det er flott med digitalisering av
arkivene, det gir en unik tilgjengelighet
til kildene. Jeg er likevel skeptisk til at så
mye blir overlatt til brukerne, det gjør at
tilhørigheten til de store sammenhengene
blir borte. Hvor kommer kildene fra, og
hvorfor finnes de? Dette var poenget med
å ha historikere i arkivene, ikke bare folk
som kunne kopiere. Digitale løsninger tar
ikke nok hensyn til at folk trenger hjelp,
de forutsetter at brukerne har gode nok
kunnskaper fra før. Dette øker sjansen
for tilfeldig bruk av kildene, og det går
utover kvaliteten. Jeg tror ikke det ble
tatt tilstrekkelig hensyn til arkivarenes
rolle i debatten.
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Integrasjon av kvinnehistorie
Mye har skjedd – også innen historiefaget
– siden 1998,. Hvilke inntrykk sitter
nylig pensjonerte Bull igjen med fra denne
perioden?
– Mitt fokus har vært på kvinneog kjønnshistorie, mye takket være
påvirkningen fra Ida Blom i Bergen og
Sølvi Sogner i Oslo – Sølvi var også
førsteopponent på avhandlingen min.
I løpet av denne perioden har det vært
en utvikling innen historieforskning på
kvinner, men ikke så mye som man kunne
håpe. Fordi faget er svært mannsdominert,
ønsker instituttene å ansette flere kvinner,
men selv om antallet ansatte har økt, er
likevel de fleste menn. Hvor blir det av
kvinnene? Mange tar doktorgrad, men
faller av etterpå.
– Innholdet i hva historien skal handle
om, må også komme mer i fokus. Skal vi
ha egne sentre for kvinneforskning, eller
skal dette integreres i historiefaget? Jeg har
en følelse av at kvinnehistorie er tatt litt ut
og definert som noe annet enn historie. Vi
hadde en stund egne emner om kvinners
historie, men det er viktig å integrere.
Mannlige historikere må ta innover seg
at historien handler om både kvinner og
menn. Jeg håper at jeg i løpet av disse årene
kan ha bidratt litt til at kvinnehistorie har
fått sin plass i forskning og undervisning,
og at både kvinnelige og mannlige ansatte
har blitt mer bevisste på det, men vi ser
jo at det fortsatt er nødvendig å trekke
det fram.
Lokalhistorie og samfunnet
I tillegg til kvinnehistorie har lokalhistorie
vært kjerneområdet i Ida Bulls karriere.

– På starten av 1900-tallet tok
lokalhistorie utgangspunkt i bondesamfunnet. I historiefaget ble «historie
nedenfra» et begrep — mye takket være
min historikerfar Edvard Bull — og
særlig på 1970-tallet ble flere opptatt
av en historie som inkluderte f lere
grupper i fortellingene om samfunnet,
som for eksempel husmenn og arbeidere.
Lokalhistorien er en god anledning til
å se på hvordan samfunnet er skrudd
sammen på sitt laveste nivå, og hvordan
det henger sammen med verden for øvrig.
Kvinne- og familiehistorie er en viktig
del av dette.
Hvilken rolle mener du historikere har
i dagens samfunn?
– Jeg har ikke deltatt noe særlig i
offentlige debatter selv, men samfunnet
har en fortid vi alle trekker med oss, en
bakgrunn det er både interessant og nyttig
å kjenne til. Jeg er skeptisk til å redusere
historiefaget i skolen, det er nødvendig å
ha noen sammenhengende linjer selv om
man vil fordype seg i noen emner. Vi må
ikke glemme kronologien, og endringer
som skjer over tid. Krigshistorien har
en tendens til å bli dominerende både i
undervisning og i offentlig formidling,
men det kan ikke handle bare om det. Vi
trenger nyanser når vi snakker om hva
historien handler om. Historiefaget må
ha med flere grupper, flere kjønn og flere
aldersgrupper og mer vekt på hvordan
ting henger sammen.
– Den norske fagdiskusjonen må
holdes levende
Fra 2010 til 2014 var hun hovedredaktør
for Historisk tidsskrift, da redaksjonen

hadde tilholdssted i Trondheim.
Debatten om norsk som fagspråk var
tema også den gangen.
– Jeg tenker at vi må ha rom for både
norsk og engelsk. På noen arenaer må vi
kommunisere på engelsk, men en fagdiskusjon på norsk må holdes levende. Vi
skal ikke bare kommunisere med andre
historikere, men også med en norsk
allmennhet – det har vært historikernes
fortrinn, og det tenker jeg virkelig er
verdt å holde fast i.
– Når det gjelder forholdet mellom
norsk og engelsk mener jeg vi snakker
om forskjellige målgrupper som vi
ønsker forskjellige reaksjoner fra. I
en internasjonal fagdebatt kan vi dra
paralleller til andre samfunn og se ting
på nye måter. I en norsk kontekst får
vi en diskusjon om hvordan resultater
kan tolkes i en norsk sammenheng.
Da kan vi vurdere kilder på en helt
annen måte enn vi kan i møte med et
internasjonalt publikum. Det er stor
forskjell på et spesialisert internasjonalt
tidsskrift, og et norsk tidsskrift med
større emnemessig bredde. Vi må kunne
forvente at fagpersoner kan beherske
begge deler.
– Vi beveger oss i retning av
mer internasjonalisering, med f lere
utenlandske ansatte, som fører med seg
en økning i undervisning på engelsk.
Det betyr imidlertid ikke at ingenting
kan foregå på norsk.
Hvordan ser du på HIFOs rolle for
norske historikere?
– Én ting er den nasjonale foreningen,
lokallagene er noe helt annet. Nasjonalt
har HIFO faglige oppgaver på vegne av
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lauget som går på å fremme historiefaget
og være en viktig høringsinstans. Det er
et poeng at HIFO representerer en stor
gruppe som har meninger om saker som
angår dem.
– Lokalt er HIFO avhengig av
medlemmene, det er de som bestemmer
hva de har bruk for. For min del hadde
ikke doktorgradsavhandlingen blitt til
uten HIFO. Vi hadde en studiesirkel
om sosialhistorie i Trondheim som kom
sammen, leste og diskuterte. Det var en
viktig inspirasjon til å tenke historisk og
kunne forstå arkivmaterialet jeg arbeidet
med innenfor noen teoretiske rammer.
Slike undergrupper som fokuserer på
diskusjon heller enn foredragsmøter
kan være nyttige, også fordi de knytter
sammen historikere som jobber utenfor

universitetet, som arkivarer, lærere,
museumsfolk og bibliotekarer.
– Se sammenhengene
Siden avgangen i september 2018 har hun
sakte, men sikkert, begynt å slippe taket
og underviser ikke lenger. Til kommende
generasjoner historikere har hun følgende
budskap:
– Se samfunnet i sammenheng,
kom på innsiden av hvordan det
fungerer og utvikler seg. Det er viktig
å få med seg variasjonene og særpreget
i de ulike periodene, men også hvordan
trådene trekkes i et langtidsperspektiv.
Lokalhistorie er en slik mulighet til
å få innblikk i både variasjonene og
sammenhengene.

(Foto: privat)
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Fotospalten

Første fotograf på månen

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

«E

t lite skritt for meg, et stort skritt for menneskeheten. Månen 20. juli. Neil
Armstrong som det første menneske på en fremmed klode.» heter det i Bergens
Tidendes bildekavalkade «1969 i bilder» publisert speilvendt 31.12.1969. Apollo 11s
månelanding var en historisk milepel. Det var også en historisk mediebegivenhet. Med
på ferden var blant annet 3 filmkameraer og hendelsen kunne følges direkte på TV
verden over. I tillegg var det med Hasselblad fotografiapparater, spesialutviklet for
bruk i rommet, forseglet, automatisert og med store knapper som kunne håndteres
med romhansker. Bildene har vært omfattet med stor interesse: De er i dag en viktig
del av vår visuelle kulturarv med mange mulige lag av innhold og mening.
På baksiden av denne presse-kopien fra BT-arkivet kan vi se en rekke datoer
der dette har vært publisert. Pålimt er også noen av bildetekstene: «Amerikanerne
ble først på månen. Her setter Neil Armstrong sin fot på månens overflate 20. juli
1969.» og «Det historiske øyeblikket da TV-kameraet fanget inn menneskets første
skritt på månens overflate.» Selv om månen ikke skulle annekteres finnes det blant
de 1400 opptakene som ble gjort to fotografier der det amerikanske flagget, plantet
på månen, hilses av en astronaut, en motivtype med politiske implikasjoner. Under
de karakteristiske lysforholdene ser vi også månelandingsfartøyet, en ledning og
astronautenes fotavtrykk. Fotografiene inneholder kryss for korrekt avstandsberegning.
Og skal man være korrekt på det konkrete planet så er astronauten vi ser Buzz Aldrin,
som bak glasset ser mot kamera. Neil Armstrong hadde som oppgave å fotografere
denne type bilder. Slik ble det Aldrin, det andre mennesket på månen, som ble motivet
menneske, astronaut, amerikaner og seg selv i de ikoniske fotografiene. Neil Armstrong
ble sånn sett den første fotografen.
Fotograf: Neil Armstrong/NASA.
Reprofotgrafi.18,1 x 17 cm. Nasjonalbiblioteket.
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Historikeren

Medlemsblad for Den Norske
Historiske Forening

Historikeren søker gode tekster!
Historikeren er drevet på dugnad og lever av gode tekster fra velvillige
medlemmer og andre bidragsytere. Ved å skrive i Historikeren bidrar man
ikke bare til det kollegiale felleskapet, men man har også muligheten til å
kommunisere direkte til profesjonshistorikerne i Norge.
Vi er spesielt interessert i bokomtaler og anmeldelser, tekster om hva som
skjer i lokallagene og seniors perspektiv. «Seniors perspektiv» har vært en
gjenganger i mange år i Historikeren. Det er en ypperlig anledning til å hedre
en god kollega, en skattet veileder eller en framifrå historiker på annen måte.
Er du usikker på om din tekst kan publiseres i Historikeren? Ta kontakt på
historikeren@hifo.no. Vi tar også i mot ferdige tekster til samme adresse.
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Styremedlemmer

Lokallagsrepresentanter

Leder: Marthe Hommerstad, tlf. 934 41 843,
e-post: leder@hifo.no
Nestleder: Ruth Hemstad, tlf. 934 37 312,
e-post: ruth.hemstad@nb.no
Redaktør i medlemsbladet Historikeren: Amund Pedersen,
e-post: historikeren@hifo.no
Kasserer: Thomas Hagen, tlf. 469 20 446,
e-post: th@stiftelsen-arkivet.no
Karsten Korbøl (skolekontakt), tlf. 992 32 327,
e-post: karsten.korbol@frittord.no
Synne Correll, tlf. 905 18 034,
e-post: synne.corell@gmail.com
Magne Njåstad,
epost: magne.njaastad@ntnu.no
Eirinn Larsen,
epost: eirinn.larsen@iakh.uio.no

Agder: Gunhild Aaby,
e-post: g.aaby@vestagdermuseet.no
Bergen: Peter Hatlebakk,
e-post: peterhatlebakk@gmail.com
Bodø: Arild Vaag Prestøy,
e-post: arild.v.prestoy@nord.no
Nordvestlandet: Madeleine Zetterlund Stenhammer,
e-post: madeleine.zetterlund.stenhammer@hivolda.no
Rogaland: Frode Fyllingsnes,
e-post: frode.fyllingsnes@lyse.net.
Sogn og Fjordane: Pål Berg Svennungsen,
e-post: pbsv@hvl.no
Tromsø: Harald Dag Jølle,
e-post: jolle@npolar.no
Trøndelag: Maria Antonie Sæther,
e-post: maria.antonie.sather@ntnu.no.
Vestfold: Nina Sølversen,
e-post: ninasoelversen@gmail.com
Østlandet: Maria Flaten Gunstad,
e-post: maria.flaten.gunstad@gmail.com

Varamedlemmer
Lena Ingilæ Landsem,
e-post: lena.i.landsem@uit.no
Andreas Bagås Lien,
e-post: Andreas.Bagas.Lien@bjertnes.vgs.no
Hallvard Notaker,
e-post: hallvard.notaker@iakh.uio.no
Per Kristian Sebak,
e-post: per.sebak@sjofartsmuseum.no

Redaksjonen
Redaktør: Amund Pedersen,
epost: historikeren@hifo.no
Redaksjonsmedlemmer: Håvard Brede Aven,
Vibeke Kieding Banik, Henrik Olav Mathiesen,
Nora Rodin og Tiago Matos.

HIFO-sekretariatet
Nora Birkeland, tlf. 924 95 152,
e-post: post@hifo.no

Innmelding, kontingent og abonnement
Innmelding skjer til foreningens e-postadresse:
post@hifo.no
Kontingent 550 kr per år, for masterstudenter
300. Abonnement på Historikeren koster 300
kr per år.
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Historie til folket!
150 leksikonartikler for 150 år
Historie til folket!
150 leksikonartikler for 150 år
SETT DITT AVTRYKK
DER DET TELLER!
I 2019 er Den norske
historiske forening 150 år.
Som del av feiringen vil
HIFO vise betydningen av
fag og kunnskap med en
gave til samfunnet vi er
del av. Store norske
leksikon skal bli 150
ganger bedre med vår
hjelp, eller iallfall få 150
nye eller forbedrede
artikler.
DIN KUNNSKAP MÅ MED!
Enten du har 30 år med
forskning bak deg eller
nettopp har gjort ferdig
masteroppgaven, kan du
noe få eller ingen andre i
Norge kan. Ingen steder
vil det du vet nå flere med
større virkning over lenger
tid enn i leksikonet. De
mest leste artiklene når
flere titusen årlig.
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ARTIKKEL OM HVA?

 OK, HVA GJØR JEG

Gå til snl.no på telefonen din
nå og slå opp

Du: «Jeg vil forbedre en
eksisterende artikkel»
Svar: Det letteste er å bruke
forslagsfeltet under hver
artikkel.
Du: «Jeg vil skrive en artikkel
som mangler»
Svar: Flott! Send en epost til
redaksjon@snl.no og foreslå
det! Husk å si at det gjelder
HIFO150 så blir de ekstra glade.

-på hjemstedet ditt. Står det
noe om stedets historie der
som ikke kan forbedres av
deg på et kvarter?
-på den viktigste aktøren eller
hendelsen i MA-oppgaven
din eller ph.d.-avhandlingen.
Mangler den? Er nye (dine!)
funn med?

-på det begrepet du lener deg
tyngst på som historiker.

Når du har gitt ditt (eller dine)
bidrag, sender du en epost om
det til redaksjon@snl.no, så de
får det med i tellingen. Alle
artiklene som er forbedret eller
nyskrevet av oss skal nemlig
vises frem løpende på en egen
skryteliste med hashtag
#HIFO150.

-på det du oftest må forklare.

Spørsmål? post@hifo.no

-på SNLs ønskeliste (baksiden)

FAGKUNNSKAP TELLER, MEN
BARE OM DEN ER KJENT.

-på en kvinne som du mener
bør finnes i Store norske
leksikon. Er hun avspist med
det gamle papirleksikonets
telegramform og info om hva
mannen hennes het?

Ofte er det lite som skal til.
Bruk stoff du allerede kan.

HVIS IKKE DU, HVEM?

Returadresse:
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for arkeologi, konservering og
historie, Universitetet i Oslo
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo

