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Lederen har ordet

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

I

løpet av sommeren var det sikkert mange som fikk med seg debatten rundt historiefaget
i skolen, artikkelserien «Historie på skraphaugen» i Klassekampen, samt flere innlegg
i Morgenbladet av blant annet Gudmund Hernes. Hovedfokus i disse artiklene har
vært hvordan historie blir fortrengt som støttefag i norsk, engelsk og KRLE. Det er
ikke snakk om historie som skolefag som sådan. HIFO har så langt ikke uttalt seg
i denne saken, men det er ikke fordi vi ikke er opptatt av de problemstillingene som
løftes opp her.
Arbeidet med nye læreplaner er viktig. Det er arbeidsredskapet for lærere, og
gjennom disse skal barn og ungdom sikres den kompetansen og kunnskapen som
er nødvendig for videre utdannelse, arbeidsliv og livet i seg selv. Det er også slik at
endringer i læreplaner er nødt til å møte motstand og debatt – noe som er et gode. I
iveren etter endring kan de gode intensjoner ende med dårlige resultater, eller det som
noen frykter: en svekkelse av historiefaget.
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HIFO og HIFOs skoleseksjon har det siste året fulgt arbeidet med nye
kompetansemål, og vil også følge med i arbeidet med nye læreplaner. Det utvikles
læreplaner til videregående og til grunnskolen, og vi er spente på hva som etter hvert vil
bli lagt frem. Kompetansemålene er generelle, og helt klart åpne for tolkning. Derfor
er også læreplanarbeidet viktig. Hvis historiedelen blir minimert i norsk, engelsk og
KRLE kan vi også se for oss at krefter vil ønske å overføre dette til historiefaget – dette
vil ikke være en god løsning hvis det ikke også fører til økt timeantall for historie, noe
som en vel ikke ser for seg at skjer. Historiefaget skal ikke bli en restpost, hvor andre
fags etterlatenskaper skal puttes.
For grunnskolens del har dagens fagoppdeling i samfunnsfaget mellom historie,
geografi og samfunnsfag blitt forlatt – dette er et grep som kan være positivt og gi
bedre sammenheng i opplæringen hvor barnas forståelse av sammenhenger på tvers
av fag øker. Bekymringen er selvfølgelig om det også kan føre til at historie, og kanskje
spesielt eldre historie, får trangere kår. Kompetansemålene og læreplanene kan gi
større utfordringer til historielærerne, men samtidig større frihet. Muligheten til bedre
tilpasset opplæring vil bli større, men vil kreve at historielærerne må ta noen valg.
Så langt vi oppfatter stemningen er det noen som er svært bekymret for hvilken vei
kompetansemålene viser, med nedbygging av historie som kunnskaps- og dannelsesfag.
Andre er mer avventende, og nærer ikke samme bekymring for historiefagets fremtid. Jeg
tenker det i første omgang er viktig å se hva som kommer av utspill fra læreplangruppene,
og kanskje ikke bare fra historie. Vi sover ikke i timen, men mener det ikke på nåværende
tidspunkt er tid for sterke utspill. Vi må først få klart for oss hva vi diskuterer.
Så vidt vi er kjent med vil det i løpet av det neste halve året bli flere muligheter til å
komme med innspill til de som utvikler de nye læreplanene. HIFO vil gi innspill i disse
høringene, og vi vil oppfordre alle til å gjøre det samme. Det vi ønsker for læreplanene
er at de skal gi barn og unge både historiekunnskap og glede. Da kan kanskje den eleven
som i utgangspunktet har hverken interesse for eller planer om fordypning i historie
gå ut av skoleporten og i det minste forstå hvorfor historie er et fag i skolen, men også
føle at det har vært meningsfylt å lære historie.
Og – uavhengig av hvordan læreplanene etter hvert blir vil det tilslutt være lærerne
i klasserommet og lærebøkene som skrives som vil forme barns historiebevissthet.
Her vil vi være leverandører: som lærere, lærebokforfattere, lærerutdannere og
forskningsformidlere.
Etter en rekordvarm sommerferie har nå semesteret startet opp, hverdagen begynner
å komme i gjenge og planer og prosjekter som har ligget nede skal tas opp igjen.
Historiedagene i Kristiansand var også rekordvarme, både med tanke på temperatur
og gjestfrihet. Hvert år gjør historikere en kjempeinnsats for å legge til rette for en
sosial og faglig møteplass – og det er en innsats jeg ikke tar som en selvfølge, men er
svært takknemlig for.
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Forsidebilde: Sulitelma. Ekskursjon under historiedagene (Foto: Henrik Olav Mathiesen)
Den norske historiske forening ble stiftet i 1869 og utgav Historisk tidsskrift for første gang i
1871, som nå er Norges eldste eksisterende vitenskapelige tidsskrift. I 1990 ble foreningen
slått sammen med Norsk historikerforening (HIFO) og Norsk komité for historisk vitskap.
Den nye konsoliderte organisasjonen tok forkortelsen HIFO, og foreningen overtok
funksjoner fra alle de tre eldre foreningene.

T

ema for årets historiedager i Kristiansand var «Historikeren i samfunnet». Denne
utgaven av Historikeren er preget av begivenhetene på Sørlandet. Sedvanemessig
bringer vi referatet fra årsmøtet. Vi har også ryddet plass til et intervju med de nye
styremedlemmene som ble valgt på årsmøtet, nemlig Eirinn Larsen og Magne Njåstad.
Vi får også en presentasjon av årets prisvinnere, samt en fyldig billedreportasje fra
begivenhetene i Kristiansand.
En måte historikere og historisk arbeid opptrer i samfunnet er gjennom digitalt
tilgjengelig kildemateriale. Digitalarkivet feirer 20 år i år og vi har fått Anette Skogseth
Clausen og Kristian Hunskaar i Arkivverket til å ta oss med bak kulissene og berette
om utviklingen av og arbeidet med denne tjenesten. Kirsten Meadow rapporterer fra
Euroclio-konferanse, mens Øystein Rian gir oss et varmt og nært innblikk i livet til
historikeren Odd Lovoll i hans omtale av Lovolls memoarer «Two Homelands» som
kom ut i USA tidligere i år.
Av de tingene våre lesere etterlyser mest er bokanmeldelser. Dette var en viktig del
av Historikeren tidligere. Derfor har redaksjonen besluttet å gjøre et forsøk på å ta opp
igjen denne tråden og Rians omtale blir forhåpentligvis den første i rekken av flere. Vi
vil oppfordre våre lesere til å sende inn anmeldelser og omtaler, ikke bare av bøker, men
også filmer, utstillinger og andre medier som formidler historie. Vi kan bistå med å
skaffe anmeldereksemplarer. Anmeldelsene i Historikeren skal ha lav terskel, og trenger
ikke å være omfattende. Har du kommet over en bok du mener historikerkollegene
dine bør tipses om, send inn en omtale!
Historikeren lever av gode tekster fra velvillige medlemmer. Vi tar også imot andre
tekster. En annen favoritt blant leserne er «Seniors perspektiv». Her trenger vi hjelp
fra dere. Er det en historiker som bør hedres, er dette en ypperlig anledning. Å bidra
med en tekst til Historikeren er også en anledning til å være en historiker i samfunnet!
Vi tar imot på: historikeren@hifo.no.
Med den oppfordringen ønsker vi dere god lesing!

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo
Kontortelefon: 22 85 72 70
Historikeren kommer ut med fire nummer i året. Manusfrist for hefte 4, 2018: 5. november
Manuskripter sendes redaksjonen som vedlegg til e-post skrevet i Word, til historikeren@
hifo.no. Annonsepriser (svart-hvitt/farge): 1500/2500 kr per helside, 750/1500 kr per halvside.
Grafisk produksjon: Kjersti Hjelmeland Brakstad. Trykk: Hurtig-trykk
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Historiedagene

Årets prisvinnere
utstilling, Oslo havn 1798, der Bjørvika
har blitt digitalt rekonstruert.

Sjokoladeskatt, tollister og dansk øvrighet i Norge: dette var
grunnlaget for årets prisutdeling, som fant sted under historiedagene
i Kristiansand.
Henrik Olav Mathiesen
Historikeren

V

i synder ofte slik – som all erfaring
har vist til overmål: Med fromme
miner og gudelige fakter strør vi sukker
på djevlen selv», sa Polonius til Ophelia.
At djevelen kommer med sukker, det
ville motstanderne av sjokoladeskatten i
1922 ha seg frabedt – sjokolade var ingen
luksusvare.
Mens to av årets prisvinnere har
undersøkt nettopp debatten omkring
sjokoladeskatten, har en annen engasjert
seg for å finne djevelen i detaljene:
1700-tallets toll- og skipsanløpslister har
blitt sirlig transkribert og tilgjengeliggjort
på nett. Den siste prisvinneren har
undersøkt menneskene som gikk i land i
Norges havner, ikke på 1700-tallet, men på
1500-tallet – og hvorvidt de ble oppfattet
som djevelens sendebud.

«

Sverre Steen – formidlingsprisen
Sverre Steen-prisen gis til «fremragende
formidling av historie på høyt faglig
nivå», og er «den mest prestisjetunge
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historikerprisen i Norge». I år gikk den
til Ragnhild Hutchison.
De siste tiårene har sett «mathistorie»
vokse frem internasjonalt som en
akademisk disiplin. Med Hutchisons
arbeid har mathistorie for alvor anløpt
norske havner. Men allerede på kaia
har Hutchison pakket varene ut for
allmennheten.
Hutchison har ledet det såkalte
«Tollisteprosjektet», som startet opp i 2014
og som har transkribert og tilgjengeliggjort
lister over skip som ankret opp i norske
havner på 1700-tallet og varene de hadde
med seg. Disse ligger ute på nett i søkbare
databaser.
Databasene har lagt grunnlaget for det
juryen kaller «en mangfoldig og innovativ
formidlingsvirksomhet». Prosjektet har
utformet undervisningsopplegg, brettspill
og til og med en luktutstilling: «Her kan
man bokstavelig talt lukte 1700-tallet!»,
som juryen bemerket seg.
Hutchison berømmes for sin evne

Ragnhild Hutchison, årets mottaker av Sverre
Steen-prisen. (Foto: Henrik Olav Mathiesen)

til å kombinere «solid forskning og
akademisk skolering med enestående og
original formidling til allmennheten» samt
«kvantitativ økonomisk-historisk innsikt
med forbrukshistoriske perspektiver»: «I
Tollisteprosjektet er tørre fakta om globale
varestrømmer blitt tilført et sanselig
aspekt», skriver juryen.
Som tegn på prisvinnerens engasjement
kunne ikke Hutchison bli værende i
Kristiansand etter prisutdelingen lørdag
kveld: allerede søndag formiddag var hun
på plass i hovedstaden for å åpne nok en

HT-prisen: næring eller nytelse?
Fortolling av varer har gitt grunnlag for
mye historisk data, men også filosofisk
– eller i alle fall sofistisk – spekulasjon:
for hva er vel egentlig en vare, og hvordan
skiller den seg fra andre importvarer?
I Historisk tidsskrift-artikkelen som
stod på trykk i nummer 2, 2017, «En
høyt skattet sjokolade – om innføringen
av sjokoladeskatten i 1922, og hva den
førte med seg», undersøker Stig Kvaal
og Per Østby debatten som førte frem til
en differensiert skatt for spisesjokolade,
kokesjokolade og kakao.
Artikkelen har et «originalt tema, er
godt og engasjerende skrevet og byr på en
stimulerende blanding av faglig alvor og
fine innslag av humor», mente juryen, som
tildelte Kvaal og Østby den såkalte «HTprisen», for det som etter statuttene skal
regnes å være det «mest nyskapende bidrag
til Historisk tidsskrift» i året som gikk.
«Ved å fokusere på sjokoladen med
en så åpen innfallsvinkel gir forfatterne
et inspirerende perspektiv på norsk
forbrukshistorie, industriutvikling,
nasjonal og internasjonal økonomisk
historie», skriver juryen og bemerker
også at artikkelen «byr på en vellykket
integrering av økonomiske, politiske og
kulturelle angrepsvinkler». Forfatterne
oppfordres til å bruke artikkelen som
«grunnlag for en utstilling eller en podkast
om sjokoladen i Norges historie»: temaet
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burde «absolutt kunne nå ut til et større
publikum».
Fritt ord-prisen
For det som omtales som «et originalt
bidrag til en av de klassiske debattene i
norsk historiefaglig tradisjon», mottok
Martin Veier-Olsen stipendet fra Fritt
Ord, som HIFO forvalter og som skal gå
til å publisere eller formidle resultatene av
nylig avlagte masteroppgaver.
Veier-Olsens oppgave, «‘… dett land
er icke som andre landt Danmarck eller
Tysland.’ Kulturmøter: dansk øvrighet
– nordmenn og norske forhold, ca. 1537–
1570», ble levert ved NTNU i fjor, og
tematiserer forholdet mellom allmue og
elite i etterkant av reformasjonen.
Juryen lot seg begeistre over VeierOlsens evne til «kritisk drøfting av
egne funn» med en «høy bevissthet om
metodiske utfordringer». I oppgaven
argumenterer Veier-Olsen for at
kulturforskjellene mellom de danske
innvandrerne og folk i Norge i seg selv kan
bidra til å forklare konflikt i perioden, og
juryen bemerker at Veier-Olsen samtidig
«får fram det situasjonsbetingede og
foranderlige i kulturelle identiteter».
En ekstra stjerne får prisvinneren
for å ha levert et slikt arbeid innenfor et
lektorprogram der masteroppgaven utgjør
30 studiepoeng, altså halvparten av den

FORFATTER TIL KRISTIANSUNDS HISTORIE, BIND 7
Kristiansund kommune har startet arbeidet med bind 7 av byens historie.
Historisk periode er ca. 1940–1970, og vi søker forfatter i engasjementstilling. Forfatterarbeidet er stipulert til om lag tre årsverk, med ønsket
tiltredelse i starten av 2019. I samråd mellom boknemnda og forfatteren
kan biforfatter(e) bidra med noen temaer i boka hvis dette viser seg å
være ønskelig. Bind 7 blir på om lag 600 sider, skrevet på bokmål og
med planlagt utgivelse i 2022.
Forfatter må minst ha førsteamanuensiskompetanse i historie, dvs.
norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert
ved vitenskapelige arbeid av samme omfang og kvalitet. Erfaring fra
å skrive lokal- og/eller byhistorie er en fordel, og de som ansettes må
ha god skriftlig framstillingsevne.
Opplysninger om relevant utdanning og praksis skal dokumenteres
i søknaden. I tillegg må søkerne angi hva de har produsert i en egen
publikasjonsliste. Særlig aktuelle søkere kan bli bedt om å ettersende
skriftlige arbeider for nærmere vurdering, og bli kalt inn til intervju.
Martin Veier-Olsen
(Foto: Henrik Olav Mathiesen)

uttellingen som er vanlig ved oppgavene
levert ved rene masterprogrammer i
historie.
Historikeren gratulerer prisvinnerne!

Det blir utformet en arbeidskontrakt som er retningsgivende for samarbeidet mellom hovedforfatter, boknemnda og Kristiansund kommune
som oppdragsgiver.
Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår. Avlønning etter nærmere
avtale og i samsvar med vitenskapelig kompetanse. Det stilles ikke krav
om bosted i Kristiansund, men det må påregnes flere korte og lengre
opphold i byen.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektleder Petter Ingeberg 915 82 043.
Mer informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no
under fanen «Ledige stillinger».

Søknadsfrist: 25.10.2018
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Historiedagene

Nye styremedlemmer

Eirinn Larsen (Begge foto: privat)

Eirinn Larsen og Magne Njåstad ble begge valgt til nye styremedlemmer
under HIFOs årsmøte under Norske historiedager i Kristiansand. De tar
over stafettpinnen etter Knut Kjeldstadli og Erik Opsahl. Historikeren har
tatt en prat med de to ferskingene.

Eirinn Larsen
1. Hvorfor er du HIFO-medlem?
– Jeg er medlem av HIFO fordi
dette er en viktig møteplass for alle som
arbeider med historie i Norge. I tillegg
har den lang tradisjon for å samarbeide
nordisk. Det er viktig for meg.

10

2. Hvordan var din vei inn i historie-faget?
– Jeg tegnet meg først for studier på
mat.nat. Men siden jeg bare var 19 år da
jeg begynte å studere – og likte historie
veldig godt på videregående – bestemte
jeg meg for å ta et år med historie før de
planlagte biologistudiene. Den planen
gikk fløyten. Jeg ble med i historisk klubb,

arrangerte julefest og satt ved samme
bord som professorene på instituttet. Da
Sverre Bagge spurte hva jeg tenkte å skrive
hovedfag om, ble gnisten tent. Det ble
riktignok ikke middelalderhistorie, men
hovedfag under Ida Blom og utveksling
på UC Berkeley. Men at jeg skulle bli det
som heter historiker, det er ennå ikke gått
helt opp for meg. Jeg er en som nok kunne
trives med mye. Jurist ville det nok blitt
nå med miljørett som arbeidsfelt, kanskje
naturforvalter, berider eller oppdretter
av hund. Historikere må dessverre sitte

mye stille og være mye inne. Det passer
ikke alltid så godt for meg.
3. Hvordan vil vi merke at Eirinn
Larsen har trådt inn i styret?
– Ved at HIFO også blir et slags
møtepunkt for de utenlandskfødte
historikerne som i dag arbeider i Norge.
Dette er noe HIFO etter min mening
ikke helt har fulgt opp. I tillegg håper jeg
å være et bindeledd mellom foreningen
og den institusjonen som utdanner flest
historikere i Norge, dvs. Universitetet
i Oslo.
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Historiedagene

Magne Njåstad (foto: NTNU)

Magne Njåstad
1. Hvorfor er du HIFO-medlem?
Jeg meldte meg inn på begynnelsen
av 1990-tallet, da jeg var hovedfags-

12

student. Jeg ble sjanghaiet til å være
redaksjonssekretær for HIFO-nytt (og
senere Historisk tidsskrift) fordi jeg
hadde noe tidsskrifterfaring fra før, og
da var det jo naturlig å være medlem

også. Som ferdig hovedfagsstudent og
senere doktor var det viktig å ha en
organisasjon i ryggen når jeg orienterte
meg i oppdragsmarkedet og andre
former for midlertidige engasjement,
det gjorde det greit å argumentere for
ryddige forhold. Det er også viktig å
være med å bidra til det arbeidet HIFO
gjør for å skape en felles nasjonal arena
for faget gjennom Historisk tidsskrift og
Historiedagene.
2. Hvordan var din vei inn i historiefaget?
Det var en interesse jeg hadde
temmelig tidlig, som var litt av og på, men
som ble vekket for alvor av en usedvanlig
engasjerende historielærer jeg hadde
da jeg gikk ett år på amerikansk high
school, og det bidro nok til at jeg valgte
å begynne på et grunnfag. Siden ballet
det på seg. I tillegg har jeg vært et politisk
engasjert menneske på forskjellig vis, og
det er det vanskelig å være uten å ha en
forståelse av fortidige samfunn – det var
også en av grunnene til at jeg begynte å
studere faget, og fortsatte videre ut over
grunnivået.
3. Hvordan vil vi merke at Magne
Njåstad har trådt inn i styret?
Det blir vel ingen dramatiske
endringer – jeg har stor respekt for
det arbeidet HIFO-styrene har gjort
opp gjennom årene. Noen tanker har
jeg: Noe av det jeg mener er viktig å
bevare og styrke er formidlingsdelen

av faget – opp mot en offentlighet og
internt i faget. Innenfor universitets- og
høyskolesektoren har vi et ganske stort
og økende press om målbare resultater,
men mye av den formidlingen vi driver
ovenfor den interesserte allmenhet faller
utenfor disse måleparametrene. Det bør
være viktig for HIFO a støtte opp om
denne kontakten med allmennheten.
Jeg har også en forkjærlighet for
bokmeldinger – å kunne holde seg
orientert om bredden i faget synes jeg
har stor verdi, og breddetidsskrift med
gode bokmeldingstjenester er en viktig
del av dette, men dessverre også under
press av de ovennevnte grunnene. Her
kan HIFO fortsatt bidra gjennom eget
tidsskrift.
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Historiedagene i bilder

Mottakelse i Rådhuset
Over: Det er sjelden så mye historiekompetanse
er samlet i én trapp. Historikerne ble ønsket
velkommen til Kristiansand kommunes
mottakelse av byens ordfører, Harald Furre (vises
ikke på bildet). Historikerne ble sågar testet i sine
historiekunnskaper om Kristiansand. Ikke bare
under mottakelsen, men også senere på kvelden
under den uformelle samlingen i etterkant av
mottakelsen. (Foto: Henrik Olav Mathiesen)

Arne Vinje Gunneruds bronsestatue av Christian Quart fra 1981 ønsket
konferansedeltagerne velkommen på vei til mottakelsen. (Foto: Henrik Olav Mathiesen)
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T.v: Også Historikerens redaksjonsmedlemmer
fulgte nøye med da ordfører Furre lovpriste byen
sin. (Foto: Henrik Olav Mathiesen)
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Sesjoner

Victor Normann plukker opp hansken.
(Foto:Henrik Olav Mathiesen)

Årets historiedager ble avsluttet med et
spennende foredrag av professor Anton de
Baetes fra Universitetet i Groningen/NCH:
«Principles for a Human Rights Approach to
the Past». (Foto: HIFO)

Einar Niemi (f.v), Einar Lie, Marthe Hommerstad og Hilde-Gunn Slottemo i panelsamtale
om historiefagets rolle i samfunnet (Foto: Gunhild Aaby)
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Ekskursjoner

Med Setesdalsbanen gikk turen til Røyknes stasjon med motorvognen Sulitelma. Hvorvidt eksisterende
røykekupé gjør det lovlig å røyke underveis forble et åpent spørsmål: ingen forsøkte å benytte
anledningen. (Begge foto: Henrik Olav Mathiesen)
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Banketten

Byvandringen «Fattig og rik» tok deltagerne med på en vandring i de fattige og upriviligertes historiske Kristiansand.
Som seg hør og bør var det servering av suppe i bakgården til Bentsens hus. (Foto: Amund Pedersen)

For de som valgte ekskursjonen «Fyr og festninger. Båttur i
Kristiansands skjærgård» mankerte det verken mat eller drikke.
(Foto: Marie Smith-Solbakken)
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T.v.: Historikere i passiar ved
suppestasjonen. (Foto: Amund Pedersen)

Kveldens toastmaster (og HIFO-styremedlem)Thomas Hagen! (Foto: Henrik Olav Mathiesen)

Banketten ble holdt i Klubben selskapslokale (Foto: Gunhild Aaby)
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Dyret vandrer videre
fra Kristiansand til
neste års arrangør
Tønsberg. HIFOs leder
Marthe Hommerstad
forestod overrekkelsen.
(Mottakeren Jan
Thomas Kobberrød fra
Høgskolen i SørøstNorge ble dessverre
ikke avbildet)
(Foto: Henrik Olav
Mathiesen)

Flanellografen
gjenoppstod under
middagens takk-formaten-seanse. Igjen
var det arrangementkomiteens leder
Harald Rinde som
var levende stativ,
mens HIFO Agders
leder Gunhild
Aaby utledet.
(Foto: Henrik Olav
Mathiesen)

HIFO-Nytt

Internasjonal konferanse for historielærere
HIFO-skole deltar årlig på EUROCLIOs internasjonale konferanse
for historielærere. Årets konferanse i Marseille bestod av seks intense
dager med foredrag, workshops og ekskursjoner der vi fikk faglig påfyll
og møtte inspirerende kollegaer fra hele verden.
Kirsten Meadow
Medlem av førjuryeringsgruppa for «Min familie i historien»

I

år er det 25 år siden EUROCLIO
(European Association of History
Educators) ble etablert av Europarådet.
Målet med opprettelsen er å jobbe for
at historieundervisning bidrar til et
demokratisk og inkluderende samfunn,
og å forhindre at historiefaget blir et

redskap for antidemokratiske og
fremmedfiendtlige krefter.
EUROCLIO tilbyr kursing og
undervisningsmateriell til lærere,
slik at de kan ta i bruk en metodikk
som setter fokus på ferdigheter innen
kildegransking, kritisk tenkning

Gjengen som
arrangerte Norske
historiedager 2018.
Historikeren er
imponert! (Foto:
Gunhild Aaby)

Gruppebilde. (Foto: EUROCLIO)
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og hvordan å forholde seg til ulike
perspektiver. For å bli kjent med
EUROCLIO-nettverket og ressursene
som deles anbefales det å melde seg inn
i EUROCLIO-gruppen på Facebook og
følge med på https://euroclio.eu.

eller antikkens Hellas begrenset seg til
dagens Europa, er dette gylne muligheter
til å åpne opp for en tilnærming til
fortiden, som er mindre eurosentrisk
og ikke inndelt i verdensdeler, var hennes
budskap.

Middelhavshistorie – mer
inkluderende undervisning?
EUROCLIO har flere prosjekter og
seminarer man kan delta på, men det som
er fast er årskonferansen som samler to
hundre deltakere fra førti medlemsland.
Årets konferanse fant sted mellom 22. og
26. april i Marseille, og hadde fokus på
hvilke muligheter middelhavsområdets
historie kan ha for en dypere forståelse
av både fortiden og nåtiden.
EUROCLIO ønsker nå å være mer
enn en europeisk organisasjon og de
siste årene har det vært flere og flere
deltakere fra land utenfor Europa,
hovedsakelig fra Korea og Japan. Årets
tema gjorde det naturlig å invitere lærere
og andre historieformidlere fra alle
middelhavslandene, også Midtøsten og
Nord-Afrika. For mange europeere gir
«middelhavet» hovedsakelig assosiasjoner
til europeiske land og vi ble utfordret på
hvorvidt historieundervisningen vår er
for eurosentrisk.
Innledningsvis fortalte en av
foredragsholderne, Joan Brodsky Schur,
om hvor oppgitt hun var over hvor
ofte antikkens Hellas fremstilles som
«vestens» opprinnelse og Romerriket
som om det kun eksisterte i Europa.
Hun var frustrert over hvor mange kart i
lærebøkene som kun viste den europeiske
delen av antikkens Hellas og Romerriket
og at nord-afrikansk betydning i antikken
ble ignorert. Ettersom verken Romerriket

Kontroversielle temaer
En rød tråd gjennom konferansen var
hvordan å undervise om kontroversielle
temaer og vi ble presentert for forskjellige
prosjekter som har gått ut på å lage
læremidler som tilrettelegger for dette.
Historielærere fra Israel og Palestina
har jobbet med å lage felles lærebøker
i historie for sine elever kalt «Learning
Each Other’s Historical Narrative».
Ettersom det ikke er mulig å enes
om en felles fortelling om fortiden
presenterer læreboka det israelske
perspektivet og det palestinske
perspektivet i hver sin kolonne. Mellom
de to kolonnene er en tom kolonne
der elevene kan skrive sine reaksjoner
på det de leser. Målet er ikke å skape
konsensus om fortiden men å utvide
perspektivet fra å være: «min sannhet»
vs «din usannhet» til «min sannhet»
vs «din sannhet» til at det kan være
«flere gyldige sannheter». Boka blir
kalt en vellykket fiasko av de som laget
den. Vellykket i den forstand at den
har vunnet priser internasjonalt, men
en fiasko fordi den er forbudt å bruke
både i Israel og Palestina. Den er lett
tilgjengelig på nett og anbefales som
en god ressurs for de som underviser
om temaet.
Et råd vi fikk med tanke på det å
undervise kontroversielle temaer er å
trene elevers ferdigheter innen kritisk
tenkning og kildegranskning på temaer
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som ikke er kontroversielle før man gir
seg i kast med de kontroversielle temaene.
Det er utfordrende å være kildekritisk
til det som trigger følelser og derfor
bør elevene ha opparbeidet seg gode
kildekritiske ferdigheter gjennom arbeid
med andre temaer først.
Wikipedia som levning
En annen ressurs vi ble introdusert for
er Contropedia, et analyseverktøy som
synliggjør hva som er kontroversielt i
Wikipedia-artikler ved å legge frem
redigeringshistorikken på en ryddigere
måte enn det man ellers kan lese under
historikk-fanen. I tillegg kommer
en oversikt over når den hyppigste
redigeringen har pågått.
I en artikkel om Israel-Palestinakonflikten kan man se at redigerings-

statistikken topper seg når konflikten
intensiveres. Ved å markere hvilke ord
og setninger som redigeres ofte, bidrar
Contropedia til å vise konkret hva det
er mye kontrovers om. Man får også
innsikt i hvordan redigeringsarbeidet
har foregått og hva som til slutt har vært
nyansert nok til å ikke bli redigert videre
på. Dermed ser man også hvordan man
gjennom samarbeid kommer frem til en
artikkel man kan enes om.
Det var tankevekkende å høre at jo
mer kontroversielt et tema er jo høyere
kvalitet er det på Wikipedia-artikkelen.
Nettopp fordi så mange personer er
inne og redigerer, legger til og nyanserer
det som står der. Contropedia er en
spennende mulighet til å la elever
jobbe med Wikipedia som levning, og
å bidra til en forståelse av kunnskap

Utveksling av erfaringer i workshops. (Foto: Kirsten Meadow)
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Referat fra Årsmøte 2018

Den norske historiske forening (HIFO)

Årsmøtet konstituerte seg ved UiA,
Campus Kristiansand, Gimlemoen,
Auditorium B1 006, fredag 1. juni
kl. 17.20.
Deltagere: ca. 44
Leder Marthe Hommerstad åpnet
møtet og ønsket velkommen.
Ekskursjon til Camp de Milles (Foto: EUROCLIO)

som dynamisk og noe man samarbeider
om å oppnå.
Utvide horisonten
Årets konferansetittel var: «Mediterranean dialogues – teaching history
beyond our horizons».
Det mest spennende på konferansen
var å få snakke med andre lærere og få
utvidet egen «horisont» med tanke på
hva og hvordan vi underviser. Flere av
de europeiske lærerne kunne identifisere
seg med det som ble sagt innledningsvis
om at undervisning om antikken ofte
fremstilles som kun europeisk historie.
I Norge er historieundervisningen
periodeinndelt og dette i seg selv legger
opp til eurosentrisk undervisning
ettersom det er en europeisk tidsinndeling
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som styrer hva som vektlegges. I eldre
historie skal elevene for eksempel
«sammenligne to antikke samfunn» og
ettersom «antikken» er knyttet til gresk
og romersk kultur, blir Persia kun nevnt i
bisetninger og vises stort sett som en liten
flekk i hjørnet av europakartet.
Jeg har tro på at en mindre eurosentrisk historieundervisning er viktig
for å få en dypere og mer helhetlig
forståelse av historisk utvikling og
unngå at man ubevisst nører opp under
tanken om europeisk overlegenhet.
Seks dager på konferanse med lærere
fra hele middelhavsregionen har gjort det
åpenbart for meg at historieundervisning
har mye å hente på en mer global
tilnærming og at middelhavsregionens
historie er et fint sted å starte.

Sak 1. Konstituering og valg av
møteleder og referenter, samt
godkjennelse av innkalling og
fullmakter

I

nnkallingen ble godkjent av årsmøtet
uten bemerkninger. Ingen fullmakter
ble presentert. Bjørn Arne Steine valgt til
møteleder. Henrik Mathiesen og Nora
Rodin ble valgt til referenter. Referatet
føres av HIFOs sekretær Nora Birkeland.
Ingen innkomne saker ble meldt
innen fristen. Foreningens leder ble
gjort oppmerksom på den planlagte
nedleggelsen av historiestudiet i Bø dagen
før årsmøtet. Saken ble behandlet før
sak 7. Møteleder informerte om at leder
også ville orientere om Arkivsaken under
sak 2.

Sak 2. Årsmelding fra styret for
2017 – 2018.
Leder Marthe Hommerstad presenterte
fra HIFOs årsmelding, med hovedvekt
på HIFOs tre viktigste arbeidssaker.
Styret har vært aktivt i perioden.
Styret har i løpet av styreåret hatt tre
styresamlinger, hvor varamedlemmene
har vært oppfordret til å møte. HIFO
har hatt en svak medlemsøkning de siste
årene, og har 829 medlemmer per 1.
juni 2018.
a. Orientering om planer for HIFOs 150
års-jubileum i 2019.
Foreløpige planer:
Historiedagene 2019 skal holdes i
Tønsberg.
Et større arrangement i Oslo.
Arrangementet skal være mer utadrettet
og rette seg mot offentligheten.
Historiekåringer, med fokus på
historiefagets aktører. Offentliggjøringen
kan skje i forbindelse med arrangementet
i Oslo.
Historisk tidsskrift kommer med
spesialnummer. Redaksjonen i Tromsø
jobber med nummeret.
Samarbeid med Store norske leksikon
om å presentere 150 nye leksikonartikler.
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Deltagerne ved konferansen mottok flyer,
og HIFOs medlemmer oppfordres til
å delta.
Lokale aktiviteter: Styret oppfordrer lokallagene til økt aktivitet i
jubileumsåret. Budsjettforslaget for 2019
inneholder en økt arrangementspott.
b. Orientering om status for Historisk
tidsskrift
Etter flere år med diskusjon publiseres
HT nå fritt tilgjengelig (Open Access).
Styret fikk årsmøtets støtte i 2017 for å
vurdere situasjonen, og søkte Ceres om
publiseringsstøtte i perioden 2018–2020
da det ble klart at det ikke var sikkert om
det ville være mulig å søke om ett eller to
år. HT fikk dekket hele søknadssummen.
Finansieringsmåten av tidsskriftene skal
evalueres i 2020. Styret må da igjen
vurdere tidsskriftets økonomi.
HIFO tilbyr nå HT i papirutgave for
medlemmer for 200 kr. I underkant av 200
medlemmer har bestilt abonnementet.
Prisen ble uforventet høy, og styret
jobber nå for å trykke opp tidsskriftet
selv til en lavere pris, da foreningen ikke
har et budsjett til at vi kan bære en stor
ekstrakostnad på vegne av et mindretall
av medlemmene.
HT får en ny redaksjon i Bergen fra
2019. Redaksjonen har vært i Tromsø de
siste 4 årene. Frode Ulven tar over som
hovedredaktør, og jobber nå med å finne
ny redaksjon.
c. Arkivsaken
Arkivlovutvalget ble oppnevnt august
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2017, og skal etter planen levere sin
utredning 1. mars 2019. HIFO skal
jobbe opp mot Arkivlovutvalget, da
meldingen kommer til å sette rammer
rundt arkivpolitikken og landskapet i
tiden som kommer. Leder har snakket
med sekretariatet og skal delta i en
ressursgruppe for konsulentfirmaet som
utarbeider utvalgets underlagsrapport.
HIFO kommer til å uttale seg når
meldingen foreligger og blir lagt frem
for Stortinget.
Èn historiker, Håkon With
Andersen, professor NTNU, er med
i utvalget. Ellers er medlemmene fra
forvaltning og arkivverket. HIFO er
bekymret for om historikerperspektivet
og kulturverndelen siden historiefaget
er svakt representert.
Styret uttrykker også sin bekymring
for NOU’en fra Statistikklovutvalget
(NOU 2018: 7), som foreslår økt
klausulering av statistisk materiale
som er viktig for historisk forskning.
HIFO skal utarbeide et høringssvar
sammen med andre medlemmer av
Kulturvernforbundet, som Slekt og
Data, Norsk slektshistorisk forening og
Landslaget for lokalhistorie. Oppfordrer
universiteter og høyskoler til å melde seg
inn i debatten.
Årsmeldingen er publisert på hifo.
no. Årsmøtet hadde ingen kommentarer
til årsmeldingen.
Sak 3. Arbeidsplan for styreåret
2018–2019
Leder presenterte HIFOs jubileumslogo,
«HIFO150».

Styrets viktigste arbeidsoppgaver for
styreåret er:
HIFO 150
Arkivlovutvalget
Arbeid med nye læreplaner i historie.
Styremedlem Karsten Korbøl
er leder for læreplangruppen for
videregående.
Historisk tidsskrift. Redaksjonsskifte,
styret kommer til å være rådgivende
i utviklingen videre.
Oppdragsforskning og frilanshistorikere. HIFO skal utarbeide et
nytt kontraktforslag.
Med le m srek r ute r ing , sæ rl ig
studenter og (nye) FVA. Studentmedlemstilbudet i fjor var vellykket.
Ønsker nå å rette fokus mot nye FVA,
som har flyttet til Norge.
Politiske prosesser: bl.a. Kulturmeld ingen, Reg ionreformen,
Statistikklov etc.
Årsmøtet stilte tre spørsmål til leder ang.
arbeidsplanen:
Per Norseng
kommenterte
at sammenslåingen av HIFOmedlemskapet og HT-abonnementet
i sin tid førte til en 50 % økning i
medlemmer. Frykter styret frafall pga.
HTs overgang til OA? Leder svarte
at dette var noe styret var bekymret
for, og at de var regnet med noe

nedgang i medlemsmassen. Resultatet
er allikevel at det foreløpig ikke ser ut
til å være et stort frafall av medlemmer
pga. HT. HIFO mangler fortsatt en
del kontingentinnbetalinger, men det
er ikke betydelig høyere enn andre år.
Tor Egil Førland spurte om hva
slags råd HIFO vil gi HT, og hvilken
retning det skal gå i overgangen til
ny redaksjon? Leder svarte at styret
ønsker å ha dialog med redaktør,
og at redaktøren skal være med i
diskusjonen om HTs retning, men
understreket den redaksjonelle
friheten. Leder bemerket også at
eventuelle endringer er bundet av visse
regler for publisering. For eksempel
er publisering på engelsk et alternativ
som ofte blir tatt opp, men HT mottar
støtte for å publisere på norsk. HT
ønsker å speile helheten av forskningen
som foregår i Norge, eller utenfor som
forsker på norske områder.
Ellen Schrumpf spurte om
det er det en tapt sak å få HT opp
på nivå II. Leder svarte at slik den
forskningspolitiske situasjonen er i
dag, ser det ikke ut til å skje med det
første.
Sak 4. Regnskap for 2017
Kasserer Thomas Hagen presenterte
regnskapet.
Hovedbudskapet er at HIFO får til mye
med få midler. Endte med et overskudd på
113 688 kr i 2017. Regnskapet og HIFOs
økonomiske situasjon er beskrevet i detalj
i årsmeldingen.
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HIFO setter av 150 000 kr i 2018
budsjettet til jubileet i 2019. 30 000 av
disse går til økt arrangementsstøtte for
lokallagene.
Revisorrapporten ble presentert på
årsmøtet, men ble ikke lagt ut på hifo.
no før samme dag som årsmøtet, da
denne ikke ble levert til sekretariatet
tidligere. Rapporten anbefaler årsmøtet
å godkjenne foreningens regnskap.
Årsregnskapet ble godkjent av årsmøtet.
Sak 5. Budsjettforslag for 2019
Kasserer presenterte budsjettforslaget
for 2019.
Styret viderefører inntekter i 2019
som i 2018. Avsetningen på 150 000
kr til jubileet føres både på inntekt- og
utgiftsside i budsjettet.
Styret foreslår å øke reisestipendet
for 2019 med 10 000 kr. til 30 000 kr.
Utgiftene til papirutgaven av HT er
usikker, og styret må ta runde om det
er mulig å gjennomføre også i 2019.
Årsmøtet tok budsjettet til orientering.
Sak 6. Årsmeldinger fra lokallagene
HIFO Agder
Gunhild Aaby presenterte. Lokallaget
har syv nye medlemmer. Årets arrangør
av Historiedagene. Har hatt arrangement
med studentforeningen Clio, «Øl og
historie». Deltok på Agderseminaret:
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Opprør og opposisjon under enevelde og
demokrati. Har en pågående spaltestafett
i Agderposten. HIFO-medlemmer og
historikere skriver om lokalhistoriske
emner. 10 artikler har blitt publisert i
perioden. Lokallaget har også involvert
seg arkivdebatten.
HIFO Bodø
Wilhelm Karlsen presenterte. Lokallaget
arrangerte i fjor reiseseminar sammen
med HIFO Tromsø til Steigen.
Lokallaget har tre arrangement hvert
semester.
HIFO Nordvestlandet
Madeleine Zetterlund Stenhammer
presenterte. Deltok på arkivdagene.
Lokallaget har en avtale med
Høgskulen i Volda hvor de inviterer
HIFOs medlemmer til fagligsosiale
arrangementer ved høyskolen. Tre
samlinger i forrige periode. Styret har
noen geografiske utfordringer. Nye
arrangementer er under planlegging.
HIFO Rogaland
Frode Fyllingnes presenterte. Lokallaget
har 60 medlemmer, og kommer som regel
15–17 på arrangementene. Arrangerer
ett eller to medlemsarrangement per
semester. Høstfest i fjor med koldtbord
og godt drikke på Mostun natursenter.
Tre faglige innslag som alle tangerte
miljøhistorie.
HIFO Sogn og Fjordane
Oddmund Hoel presentere. Ny leder
har dratt i gang en serie med film og
foredrag, har hatt 4–5 stk i perioden.
Store ambisjoner og pilen peker

oppover. Lokallaget er også bekymret
for hva fylkessammenslåingen vil ha
for fylkes arkiv, men ser muligheter
hvis de interkommunale arkivene blir
prioritert i det nye fylket. Lokallaget
har styremedlemmer fra arkivsektoren.
HIFO Trøndelag
Maria Antonie Sæther presenterte.
Lokallaget arrangerte Historiedagene i
2017, og så aktiviteten har vært litt slapp i
ettertid. Har vært i kontakt med Risvollan
borrettslag og jobber for at de skal ansette
en historiker for å skrive deres historie
til borettslagets 50-årsjubileum i 2020.
Lokallaget har hatt tre arrangementer i
vår. Medlemsøkning på åtte. Skal arbeide
med medlemsrekruttering.
HIFO Vestfold
Camilla Velle presenterte. Lokallaget
har i en god stund vært sovende, men
vedtok på årsmøte i fjor at de ikke skal
gi seg. Lokallaget gleder seg nå til å ha
Historiedagene i sitt område neste år,
og planlegger å stå opp fra det døde i
anledning jubileet. Lokallaget har 24
medlemmer.
HIFO Bergen, HIFO Tromsø og
HIFO Østlandet var ikke representert
på årsmøtet.
Lokallagenes årsmeldinger kan leses
på hifo.no.
Sak 8. Eventuelt
Styret ble dagen før årsmøtet informert
om at historiestudiet i Bø planlegges
nedlagt, og leder presenterte saken kort.

Nils Ivar Agøy, professor ved HSN,
avdeling Bø fikk deretter ordet og holdt
et kort innlegg om saken:
Fakultetsstyret har foreslått at
alle historiestudier i Bø skal legges
ned. Kom som et sjokk på de ansatte,
både med tanke på saksbehandling og
personalbehandling. Historiemiljøet
mener det ikke tjener den nye
institusjonen HSN/USN. De ansatte
mener studiemiljøet er godt, og
skjønner ikke hvorfor de vil legge ned et
nettstudietilbud som de ansatte mener
er en suksess. Agøy mener det vil føre til
en svekking av faget. Studieplassene skal
overføres til økonomi.
Det ble diskutert om Årsmøtet kan
ta et standpunkt til saken, og evt. fatte
vedtak om Årsmøtets syn på saken. Det
ble poengtert at Årsmøtet ikke kan fatte
vedtak i saker som ikke står på dagsorden
(HIFOs vedtekter § 7). Det var allikevel
enighet ved årsmøtet om at styret burde
uttale seg i saken. Ingen tilstede motsatte
seg forslaget om at styret skal skrive en
uttalelse på vegne av foreningen.
Sak 7. Valg
Ola Teige fra valgkomitéen presenterte
valgkomitéens forslag.
Valgkomiteens forslag til leder:
Marthe Hommerstad gjenvelges
2018–2019.
Valgt ved akklamasjon.
Valgkomiteens forslag til styremedlemmer, varamedlemmer og revisor:
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Ruth Hemstad gjenvelges som
styremedlem 2018–2020.
Karsten Korbøl (representant
for Skoleseksjonen i HIFO)
gjenvelges som styremedlem
2018–2020.
Amund Pedersen (redaktør
Historikeren) gjenvelges som
styremedlem 2018–2020.
Eirinn Larsen velges som nytt
styremedlem 2018–2020.
Magne Njåstad velges som nytt
styremedlem 2018–2020.

Andreas Bagås Lien gjenvelges som
varamedlem for skoleseksjonen i
HIFO 2018–2020.
Arne Solli gjenvelges som revisor
2018–2020.

Notiser

Hilde Sandvik hedret med undervisningspris

Valgt ved akklamasjon.
Styrets forslag til valgkomité:
Hilde Sandvik, Ketil Zachariassen
og Ola Teige gjenvelges.
Valgt ved akklamasjon.
Møte hevet kl. 18.30.

Lena Ingilæ Landsem gjenvelges
som varamedlem 2018–2020.

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 portrett. «Seniors portrett» 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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Hilde Sandvik sammen med leder i Studentparlamentet Jens Lægreid og Susann Andora
Biseth-Michelsen (t.h). (Foto: Studentparlamentet)

H

i lde Sa ndv i k mot tok før
sommeren Studentparlamentets
undervisningspris for fremragende
undervisning. Prisen ble tildelt på
bakgrunn av Sandviks undervisningsmetoder i emnet HIS2162, «Fra Luther
til Wollstonecraft: familie og samfunn
i tidlig nytid» ved Universitetet i Oslo.
Juryen la vekt på at hun har fleksible
pensumløsninger som samtidig er godt
tilrettelagte, og praktiske oppgaver med
analyse av primærtekster.
Sandvik uttaler til uniforum.no at

hun ble «overveldet, rørt og boblende
glad». Videre forteller hun at det
er viktig å finne et bredt utvalg av
opprinnelige historiske kilder samtidig
som en leser fagbøker. «Vi har vært på
Nasjonalbiblioteket og i Riksarkivet
der vi har funnet gode oversettelser av
Luthers katekisme, pamfletter og taler
fra 1500- og 1600-tallet. Det er fint å få
forståelse for at universitet ikke er alene,
historiefaget er en del av samfunnet og
vi trenger bibliotek og arkiv.»
Historikeren gratulerer!
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Notiser

Notiser

Knut Sprauten feiret
med 70-årsbursdag på
Nasjonalbiblioteket

Knut Kjeldstadli hedret med festskrift.

K

nut Sprauten ble hedret med
bursdagskake, musikalske innslag,
heder og ære i en stappfull Målstova på
Nasjonalbiblioteket 22. juni i år. HIFOs
leder Marthe Hommerstad var blant
mange som hilste Sprauten fra talerstolen.
Hun fokuserte på Sprautens rolle som
miljøskaper og hans inkluderende evner
i sin tale. I tillegg ble nevnt hans bidrag
til historiefagets selvforståelse gjennom
mange historier og anekdoter om kjente
og ukjente historikere.
Høydepunktet under markeringen
var allikevel lanseringen av festskriftet
«I dørtrekken fra Europa», satt sammen
av Sprautens kollegaer på Norsk
Lokalhistorisk Institutt. Sprauten
uttrykte fra talerstolen stolthet og
ydmykhet over å være gjenstand for en
slik ære.

Knut Sprauten mottok gratulasjoner fra
et samlet historikerfelleskap 22. juni i år.
(Foto: Marthe Hommerstad)
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Knut Kjeldstadli med Jan Eivind Myhre og bokas redaktører (f.v. Jardar Sørvoll, Trine Rogg
Korsvik, Knut Kjeldstadli, Jan Eivind Myhre og Idar Helle) I bakgrunnen LO i Oslos røde faner.
(Foto: privat)

F

ør sommeren ble Knut Kjeldstadli
feiret med festskriftet «Kollektive
bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli
på 70-årsdagen». Boka ble lansert
under et arrangement den 12. juni
på Cafeteateret på Grønland i Oslo.
I tillegg til velkomstdrinker fikk de
frammøtte engasjerende innlegg fra
flere av bokens forfattere. Trine Rogg
Korsvik var ordstyrer, mens Jardar
Sørvoll, Hilde Sandvik og Andreas Bieler
holdt innlegg med utgangspunkt i sine
egne tekster i boka. Det hele ble toppet

med arbeidersanger fra Kjeldstadlis
fagforeningskamerater i Oslo LO.
Knut har vært professor ved
Universitetet i Oslo i en årrekke, samtidig
som han har vært aktiv i HIFO. Knut
var en av initiativtakerne da alle norske
historikere ble samlet i én organisasjon
under navnet Den norske historiske
forening, og var aktiv som styremedlem
senest i forrige periode. Han var også
en av drivkreftene bak å skape en felles
faglig møteplass i Norske Historiedager.
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Digital historie

Notiser

Synne Corell
valgt til nestleder i
Kulturvernforbundet

H

Synne Corell som nyvalgt
nestleder i Kulturvernforbundet.
(Foto: Marthe Hommerstad)

34

IFO-styremedlem Synne Corell
ble valgt til nestleder i Kulturvernforbundet under forbundets
landsmøte i Halden 26. mai i år.
Corell satt i forrige styreperiode som
vararepresentant.
Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre
vilkårene for det frivillige kulturvernet.
HIFO er medlem sammen med 23
andre organisasjoner, som teller
alt fra LMK – Landsforeningen av
motorkjøretøyhistoriske foreninger
og NAV– Norske akevitters venner
til Fortidsminneforeningen og HIFO.
Kulturvernforbundet snakker på vegne
av 230 000 enkeltmedlemmer og er en
sterk politisk aktør og lobbyist på feltet.
Sammen med Corell består styret av
leder Per Harald Grue, Tone Moseid, Jon
Suul, Marianne L. Nielsen, Anne Guri
Gunnerød og Morten S. Haave.
Historikeren gratulerer!

Digitalarkivet 20 år – bli med bak kulissene
Digitalarkivet er Norges største kildenettsted, og Arkivverkets arbeid for
å gi publikum tilgang til arkivene på nett er blitt 20 år gammel. Siden
lanseringen av Digitalarkivet 23. januar 1998 har veksten av innhold
og bruk gått over all forventning. Hvordan startet dette og hvilke valg
og vurderinger er gjort underveis i utviklingen?
Anette Skogseth Clausen
Fagdirektør, Arkivverket
Kristian Hunskaar
Seniorrådgiver, Arkivverket

Oppstartsårene 1998–2005
et var en beskjeden start for
Digitalarkivet. Jan Oldervoll og
Historisk institutt (UiB) hadde sørget
for at opplysningene i 1801-tellingen
var transkriberte og søkbare på nett
allerede i 1995. Tellingen, sammen
med noen transkriberte data fra arkiver
ved Statsarkivet i Bergen og Hamar,
utgjorde oppstarten på Digitalarkivet.
Men mengden søkbare data økte raskt.
Riksarkivar John Herstad sørget
for at Arkivverket overtok Teleslekts
transkriberte folketellingsdata. Samtidig
ble også Teleslekts registreringsenheter
i Stavanger og Voss overført til
Arkivverket, slik at transkriberingen av
folketellinger og annet arkivmateriale
kunne fortsette. I tillegg transkriberte

D

ansatte i Arkivverket, særlig i Bergen,
i stor stil. Målet var å gjøre etterspurt
arkivmateriale med personopplysninger
tilgjengelig, og dermed var utvalget
selvsagt: folketellinger, kirkebøker og
emigrantlister.
Frivillige meldte seg raskt med
ønske om å bidra med transkripsjon av
kirkebøker og andre kilder. Snart kunne
Digitalarkivet motta og publisere data
i bidragsyters navn, fritt tilgjengelig
for alle. Enkeltpersoner, foreninger og
institusjoner deltok og ble «gjester i
Digitalpensjonatet».
I 2001 ble det gjort avtale mellom
DIS-Norge (nå Slekt og data) og
Riksarkivaren om transkribering av
kirkebøker. DIS-Norge sørget for
å mobilisere sine medlemmer til å
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transkribere og påtok seg koordinering av
innsatsen. De stod også for utviklingen
av et eget verktøy for transkribering av
kirkebøker, Augustus, som har betydd
mye for datamengden i Digitalarkivet og
den strukturerte måten det har kommet
inn på.
Nettopp struktur var mangelvare de
første årene hvor vi mottok transkriberte
data fra frivillige. Vi satte derfor i
gang med å lage retningslinjer. For
folketellingene var HISTFORMstandarden på plass allerede i 1995,
men for transkribering av kirkebøker
måtte vi utarbeide et regelsett. KYRRE
– Standard for kyrkjebokregistrering
i Noreg ble lansert i 2005. Det ga oss
en forutsigbarhet som betydde store
arbeidsbesparelser og økt effektivitet i
tilrettelegging og publisering. Samtidig
åpnet enhetlig struktur på dataene for
nye muligheter for søking.
Søkingen foregikk i hvert enkelt
register. Så lenge mengden data var
relativt begrenset, var det lett for
brukerne å finne fram til registrene og
søke i dem. Man måtte riktignok ha
en ide om hvor i landet og i hva slags
arkivmateriale man ville søke. Med
stadig større mengder data, økte behovet
for en god oversikt over hva som var
tilgjengelig. Samtidig ønsket brukerne
å kunne søke i dataene med et globalt
søk, slik at forkunnskaper om geografi
og arkiv hadde mindre betydning. Dette
viste seg vanskelig å realisere, fordi det
forutsatte en mer homogen datastruktur
enn det vi hadde.
Den frie transkriberingen vi hadde
praktisert fram til Kyrre-standarden
kom, hadde gitt oss mye data, men med
svært forskjellig oppsett. Det første
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globale søket hadde derfor mange
svakheter. Vi måtte gjennomføre et større
skifte av teknologi, databasestruktur og
standardisering før det kunne bli realisert
på en god måte.
Transkribering er en tidkrevende
form for digitalisering. Arkivverket
begynte derfor tidlig å prøve ut skanning
av arkivmateriale. Dette ble publisert i
Digitalarkivets bokhylle. Til tross for
iherdig innsats ved flere statsarkiv ga
ikke dette de store volumene. Taktskiftet
kom i 2004 da Riksarkivet satte i gang
digitaliseringen av mikrofilmene.
Skanna arkivmateriale 2005–2010
Digitalarkivets tjeneste for skanna
kirkebøker ble lansert 8. november 2005
og ble umiddelbart en suksess. Men
tjenesten hadde i utgangspunktet ikke
annet enn navnet felles med det øvrige
Digitalarkivet. Skanna kirkebøker hadde
sitt utspring i Riksarkivet og baserte
seg på programvare og lagringsløsninger
utviklet der. Brukere flest la kanskje ikke
merke til det, men Digitalarkivet var i
realiteten to nettsteder lenket sammen
med hyperlenker.
Mikrofilming hadde lenge vært en
viktig strategi for Arkivverket, som
en fortsettelse av arbeidet mormonene
startet på slutten av 1940-tallet. Kopier
ble brukt på bibliotek, hos foreninger,
privatpersoner og på lesesalene til
Arkivverket. Men i takt med at PC var
i ferd med å bli allemannseie, begynte
slektsforskermiljøer å etterspørre CD-R
med skanna mikrofilm av kirkebøker.
Først ble dette løst ved at Riksarkivet lot
et kommersielt firma skanne og omsette
mikrofilmene. Men kvaliteten var dårlig,
og kundene misfornøyde.

Det førte til at Lars Nygaard og
Svein Warberg ved Riksarkivet tok et
avgjørende initiativ til en nytenkning. De
foreslo å skanne mikrofilm i gråtoner med
dynamisk innstilling av lys og kontrast.
Dette kunne så bli publisert på internett
utstyrt med detaljert metadata for å
forenkle framfinningen.
Riksarkivar Herstad nedsatte ei
arbeidsgruppe, som leverte sin «innstilling om digitalisering av mikrofilm
i Arkivverket» høsten 2002. Denne
inneholdt anbefalinger om skannertype,
teknisk løsning for skanning og lagring,
indeksering, formater, organisering av
arbeidet og tilgjengeliggjøring på CD
og gjennom Digitalarkivet.
Finansiering skulle bli et problem.
En søknad om støtte fra ABM-utvikling
endte med avslag, og i stedet måtte
Riksarkivaren ta fra ordinært budsjett.
Vinteren 2004 ga likevel Herstad
klarsignal til innkjøp av skanner og
tilsetting av en skanneroperatør.
Produksjonsskanninga kom så vidt
i gang på tampen av 2004. Foruten at
kirkebokmikrofilmene skulle skannes,
var det mye programvare som skulle
utvikles, og alt dette ble gjort internt.
Det skulle utvikles ei produksjonslinje
som håndterte alle prosesser for billedhåndtering og metadata (indeksering)
til disse, samt verktøy for framfinning
og visning av de skannede kirkebøkene
på nett.
Indekseringsarbeidet måtte også
løses uten ekstra bevilgninger. Det ble
lagt til statsarkivene, som oppbevarer
kirkebøkene. Statsarkivarene måtte
derfor sette av ressurser til indeksering,
på bekostning av andre prioriterte
oppgaver, og slik skulle det siden også bli

med tinglysingsmateriale, skiftemateriale
og rettergangsmateriale.
Ved lansering var ca. 700 kirkebøker
indekserte og klare for visning. To år
seinere var over 11 000 kirkebøker
publiserte, og Arkivverket så seg om
etter nye prosjekter. Pantebøker og
panteregistre, som statsarkivene alltid
hadde hatt mye saksbehandling på, pekte
seg ut. Denne gangen gjorde ekstern
finansiering det mulig å kjøpe to nye
mikrofilmskannere. Mot slutten av 2007
var de første pantebøkene tilgjengelige
i Digitalarkivet. Skiftemateriale og
rettergangsmateriale fulgte i 2009 og
2010.
Ennå ved utgangen av 2006 var
strategien å mikrofilme først, for deretter
å skanne mikrofilmen. Men i løpet av
2007–2008 ble både mikrofilming og
salg av kopier innstilt. Nå var det to
ting som gjaldt: Arkivmateriale som
allerede fantes på mikrofilm, skulle
skannes fra mikrofilm. Arkivmateriale
som ikke allerede fantes på mikrofilm,
skulle skannes – eller eventuelt
digitalfotograferes – direkte fra original
og i farger.
Finanskrisa som slo inn i 2008,
utløste en ekstrabevilgning på 4
millioner til Arkivverket i 2009.
Pengene var øremerket et bestemt
prosjekt: Arkivverket skulle overta
pantebøker for perioden 1936–1950
fra Kartverket, digitalisere og gjøre
dem tilg jengelige i Digitalarkivet.
Dette sysselsettingstiltaket skapte
hektisk aktivitet med 12 midlertidige
medarbeidere og skanning på høyvolums bunkeskanner. Dette var ei
ny produksjonslinje for Riksarkivet,
der man for første gang ble kjent med
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behovet for å preparere dokumenter før
skanning, for eksempel fjerning av stifter
og utbretting av foldede dobbeltark.
I 2010 var det åpenbart at skanning
var framtida: A2-skannere ble innkjøpt
til alle statsarkivene. Stillinger til
skanning fulgte imidlertid ikke med, så
statsarkivarene måtte eventuelt prioritere
skanning på bekostning av andre
oppgaver. Det viste seg at statsarkivene
med minst distrikter, Stavanger og
Kristiansand, klarte å levere mest.
I samarbeid med Domstoladministrasjonen fikk Riksarkivet i
2010 også kjøpt inn en A0-skanner til
skanning av store jordskiftekart, og i
2012 ble det investert i en høyhastighets
linjeskanner, for ytterligere å effektivisere
skanning av løsbladmateriale. I 2018 er
kun én mikrofilmskanner i sporadisk
drif t, mens bunkeskannerne og
linjeskannerne leverer de store volumene.
Protokoller og annet arkivmateriale som
ikke kan bunke- eller linjeskannes, må
ennå tas på A2-skannere. I 2017-2018
er det også etablert et samarbeid med
Nasjonalbiblioteket, som så langt betyr at
NB skanner personsedler fra folketellinga
1920 og branntakstprotokoller.
Et «nytt» Digitalarkiv 2010–2018
Flere hensyn gjorde det nødvendig å bytte
ut databasestrukturen og programvaren
som Digitalarkivet hadde hatt siden
1998. Lanseringa av folketellinga 1910
1. desember 2010 pekte seg ut som
anledningen. «Nye Digitalarkivet»
introduserte en søkeboks på framsiden
og en underliggende datastruktur som
skulle gi brukerne det etterlengtede
globale søket. Nå begynte en stor jobb
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med å omstrukturere alle dataene fra
«gamle Digitalarkivet» slik at de kunne
passe inn i den nye strukturen. Arbeidet
pågår ennå. Langt de f leste data er
vellykket overført til nye Digitalarkivet,
og brukerne kan i dag søke blant 34
millioner personposter.
Et globalt søk har likevel sin pris.
Søket må avgrenses til et utvalg av de
vanligste opplysningene (navn, bosted,
fødselsår), og med store datamengder og
høy bruksfrekvens kan ikke søkene bli
for tunge og kompliserte. Brukerne måtte
lære seg nye søketeknikker, som ikke alle
har tatt imot med like stor entusiasme.
Vi lytter til brukerne våre og forsøker
å tilfredsstille deres behov der det er
mulig. For å forenkle søkingen ble derfor
variant-søket innført sommeren 2017.
Nå kan man søke på ”Kristian” og få
treff på alle de 284 ulike stavevariantene
av Kristian som finnes i Digitalarkivets
data.
Programvarene for «Nye Digitalarkivet» lages av utviklere i Arkivverket.
Dermed har det vært naturlig å samordne
programvarene for transkribert og skanna
arkivmateriale, slik at en felles database
som ligger i bunnen. Dette gjør det blant
annet mulig å ha ett felles kildesøk –
«Finn kilde» – som gir treff på både
transkribert og skanna arkivmateriale.
Et godt kildesøk krever mye metadataarbeid. I skrivende stund er mer
enn 64 000 arkivenheter representert
i Dig italark ivet, enten skanna,
transkribert eller begge deler. Hvordan
legger vi til rette for at alle skal finne det
de er interessert i?
Digitalarkivet har mange ulike
brukergrupper, og brukernes arkiv-

Tollprotokoller er en kildetype som er skannet av Digitalarkivet de siste årene.
(Foto: Amund Pedersen)

kunnskaper spenner over hele skalaen. Det
er en selvfølge at innholdet i Digitalarkivet
skal være registrert med informasjon fra
arkivkatalogene, men innholdet må også
kunne presenteres med ord og oppbygging
som er mer intuitiv for folk flest. Derfor
legger vi vekt på at det også skal være
mulig å søke etter kildetyper, fritekst
og emneord, samt mulighet for å søke
med geografiske avgrensninger ned på
kommunenivå (kommunestrukturen

i 1947) og søke med kronologiske
avgrensninger.
Det betyr at vi må produsere mye
metadata som ikke finnes i arkivkatalogene, slik som at pantebøker, som i
katalogene kun er knyttet til sorenskriverog byfogdembeter, også blir knyttet til
1947-kommuner, og at alle kilder blir
tildelt relevante emneord. Vi kan gjøre feil
i de geografiske koblingene, og tildelinga
av emneord blir aldri utfyllende, men på
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Anmeldelser og omtaler
denne måten blir det mulig å finne fram
til relevant arkivmateriale uten egentlige
kunnskaper om arkivene.
Taushetsbelagte opplysninger og
sensitive personopplysninger for øvrig kan
ikke ligge fritt tilgjengelig på Internett.
For transkribert materiale har dette vært
unngått ved for eksempel ikke å publisere
lister over fødte og døpte yngre enn 100 år.
For de skanna kirkebøkene var det allerede
i 2005 funksjonalitet som gjorde at de
enkeltsider og sekvenser av sider kunne
sperres for bruk. Men var ei side først
sperret, hadde heller ikke Arkivverkets
saksbehandlere tilgang, og dermed var
det liten gevinst i å skanne arkivmateriale
som ikke kunne tilgjengeliggjøres fritt.
Ny programvare de siste årene har
imidlertid innført tilgangsstyring.
Det gir helt andre muligheter til å
publisere skanna arkivmateriale som
ikke kan være fritt tilgjengelig. Nå
kan Arkivverkets saksbehandlere få
tilgang, noe som potensielt effektiviserer
sa ksbehand linga. Dessuten kan
saksbehandlere i for eksempel NAV,
Kartverket, domstolene og kirken
få tilgang til arkivmateriale gjennom
Digitalarkivet. Under visse betingelser
kan også forskere få innsyn digitalt, i
stedet for på lesesalen. Digitalarkivet
er i ferd med å bli et døgnåpent digitalt
magasin med tilhørende digital lesesal.
20 år og like blid
Det har vært 20 begivenhetsrike år hvor
både tilfeldigheter og kloke beslutninger
har vært avgjørende. Digitalarkivet har
vokst fra å være et yndet nettsted for
slektsforskere til å også bli et viktig
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arbeidsverktøy for eiendomsmeglere,
kirken, domstolene, saksbehandlere i
forvaltningen og i Arkivverket ikke minst.
De siste årene har vi opplevd et tettere
samarbeid med historikermiljøene mht.
skanning av arkiver. Viktigst er kanskje
skanningen av et stort antall tollister
i samarbeid med prosjektet Historiske
toll- og skipsanløpslister. På forespørsel
har Digitalarkivet også publisert en
god del arkivmateriale fra Rigsarkivet i
Danmark, ettersom mye arkivmateriale
i DRA finnes på mikrofilm. Vi håper på
stadig mer bruk og innspill til hvordan
tjenesten kan bli enda bedre.

Odd Lovolls erindringer
En historiker ser tilbake på et liv i stadig veksling mellom Norge og
Amerika, fra den ytterste periferi i trange kår til en stadig mer utbygd
posisjon som norsk-amerikansk immigrasjonsforsker.
Øystein Rian
Professor emeritus, Universitetet i Oslo

M

innesota Historical Society Press
har i sommer publisert memoarene
til den ruvende norsk-amerikanske
historikeren Odd S. Lovoll. Han har
kalt boken Two Homelands, en treffende
karakteristikk av et liv som har vært delt
mellom Norge og USA. Som en av ytterst
få norske historikere slutter Lovoll seg
dermed til Ludvig Holberg og Halvdan
Koht med egne memoarer. Den livslange
pendlingen mellom to land har skjerpet
Lovolls bevissthet om det særegne i hans
liv, og disse erindringene er av stor interesse
for norske lesere.
Savn og tragedie
Det begynte smått og sårbart. Odd ble født
i 1934 på en liten gård i Sande kommune
på Sunnmøre. I tillegg til gården, livnærte
faren seg i lange perioder som fisker og
fangstmann i Norge og Amerika, og i
1939 tok han hyre på ei hvalfangstskute
fra Sandefjord som gikk til Antarktis. Den
tyske invasjonen av Norge i 1940 førte til

Odd S. Lovoll, Two Homelands: A Historian
Considers His Life and Work. Minnesota
Historical Society Press. St. Paul 2018.
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at det gikk sju år før Odd, moren og to
søsken så igjen faren. Han drog tilbake til
Amerika og hadde ingen direkte kontakt
med familien, som levde i trange kår under
krigen. Odd måtte gå nesten fem kilometer
i farlig terreng til et ettroms skolehus.
Veien til en akademisk karriere syntes
enda lengre og mindre farbar.
Så kom den store forandringen i 1946
da faren sørget for å få kone og barn over
til Seattle i USA, der han ernærte seg av
fiske. Livet åpnet seg med nye muligheter,
men også utfordringer i et nytt språk og
et nytt samfunn. Og så kom en brutal
tragedie da den eldste broren Magnar og
en onkel ble skylt over bord fra en fiskerbåt
og druknet. Foreldrene søkte trøst i et
pinsevennmiljø, der Odd som 17-åring
opplevde å bli fordømt til helvete fordi
han ikke ville tre inn i de frelstes rekker.
Den kronglete veien til historien
Familien flyttet tilbake til Norge i 1952,
og i Volda måtte Odd igjen tilpasse
seg, blant annet i overgangen fra high
school til landsgymnas, med to norske
språkvarianter. Som for andre skoleflinke
bygdeungdom uten akademisk ballast gikk
veien videre til lærerutdanning på Oslo
lærerskole 1955–57 og så til lærerjobber
i årene som fulgte. Etter hvert kom han
som lærer tilbake til Volda realskole og
gymnas. Samtidig var Odd fjernstudent i
historie på Universitetet i Oslo.
I 1967 vendte han tilbake til USA,
der han ble tilsatt for å undervise i norsk
språk og litteratur ved University of
North Dakota. Samtidig studerte han
til mastergraden, som han tok i 1969,
på et arbeid om norsk-amerikanske
publikasjoner i North Dakota. I 1970
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flyttet han til University of Minnesota
der han fortsatte som norsklærer, nå i
kombinasjon med å ta doktorgraden i 1973
om de norske bygdelagene i USA. Da hadde
han i 1971 flyttet til Northfield og begynt
som lærer ved St. Olaf College, som ble
hans læresete i en mannsalder.
Samarbeid med Ingrid Semmingsen
I 1977–78 tilbrakte Lovoll et år i Norge, og
da begynte han et samarbeid med professor
Ingrid Semmingsen om opplæring av
studenter i immigrasjonshistorie. Endelig
var bygdegutten Odd, 43 år gammel, nådd
fram til starten av sin akademiske karriere,
en kurs som han har fulgt i 40 år med en
omfattende innsats som universitetslærer
i USA og Norge og som en effektiv og
kreativ forsker og historieforfatter.
Dobbeltheten i tilknytningen ble markert
med et professorat ved St. Olaf College og
en professor II-stilling ved Universitetet
i Oslo.
Lovoll skrev sitt hovedverk Det løfterike
landet (1983) i løpet av mindre enn tre
år, en imponerende prestasjon som han
selv toner ned. Både den norske boken
og den engelske versjonen, The Promise
of America (1984) ble en stor suksess
både i akademiske kretser og i bredere
leserkretser. Fra da av har Lovoll med klar
systematikk satt den norske utvandringen
og norsk-amerikanerne på kartet, mest
oppsiktsvekkende i analysen av en
meget omfattende datainnsamling om
et representativt utvalg av mange tusen
norsk-amerikanere, The Promise Fulfilled:
A Portrait of Norwegian Americans Today
(1998; norsk utgave: Innfridde løfter: Et
norskamerikansk samtidsbilde, 1999). Etter
at han ble 70 år, har han gitt ut fem bøker,

Foto tatt av Odds far Alf (1901-1986). Foran fra venstre, Odds mor Astrid (1907-1994) og Odds
søster Svanhild (1937-). Bak fra venstre Odds bror Magnar (1931-1950) og Odd (1934-). Bildet
må være tatt i Amerika sommeren 1950.(Trykt med tillatelse fra MHSN Press)

tre av dem både på norsk og engelsk. Den
nærværende boken, gitt ut i forfatterens 84.
år, venter på en norsk forlegger.
«The love of my life»
Gjennom hele boken setter Lovoll sin
historie inn i den norsk-amerikanske
historien. Av og til kommer han litt i
skyggen av denne større fortellingen.
Han er en hensynsfull mann i omtalen
av mennesker han har møtt, og det er
tydelig at han har evnet å bygge tillitsfulle
relasjoner til mange som har betydd noe
for arbeidsoppgavene hans, ikke minst

i The Norwegian American Historical
Association, der han i en lang årrekke var
en kvalitetsbevisst og effektiv redaktør for
32 publikasjoner.
Lovolls livshistorie er uløselig vevd inn
i familiens historie, særlig vakkert fortalt
i omtalen av hans livsledsager, Else, fra de
møttes som arbeidskamerater på Hotel
Alexandra i Loen sommeren 1956 til hun
døde av kreft i 2011. Else Lovoll var født
med navnet Navekvien og kom fra en liten
gård i Nordfjord. Med usvikelig grep på
livets realiteter fulgte hun Odd i tykt og
tynt og var «The love of my life».
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Fotospalten

Gruppebildets fokus
Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

10

pent antrukne menn poserer her
for fotografering i friluft foran
en husvegg. Noen har vandrestaver.
På baksiden av dette eksemplaret står
Gruppebildets fokus«B56:9» Fotografiet
er en gave fra H.r. E Fougner til
Universitetsbibliotekets billedsamling i
1956. Det finnes ellers to blyantpåførsler.
Den ene angir dato: «16 July 1865». Den
andre angir sted og navn: «Sarabraaten
1865 og 1. Tho. Joh. Heftye 2. Asm.
Vinje.»
Forbindelsen mellom bankieren
Thomas Heftye (1822–1886) og
forfatteren og journalisten Aasmund
Vinje (1818–1870) var blant annet
knyttet til miljøet rundt opprettelsen
av Den norske turistforening i 1868.
Fotograf er ikke angitt, men dersom vi
konsulterer gjesteboka på Sarabråten
for 16. juli 1865 finner vi, etter et dikt
av Vinje, blant annet navnet Thorv
Christensen.
Thorvald Christensen (1833–1913),
jurist ansatt i Finansdepartementet, er
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nevnt i Susanne Bonges oversikt over
eldre norske fotografer: «Dyktig amatørfotograf, en av Norges første», heter det
her. Amatør betyr primært at han ikke
var yrkesfotograf. Men selve fotografiet
bærer også preg av det ikke er en slik som
har gjort opptaket: komposisjonen er ikke
gjennomført, gruppen er ikke konsentrert.
Vinje er uskarp.
Christensen tok flere slike gruppebilder på Sarabråten. Blant de andre
navnene i gjesteboka er den danske
politikeren Orla Lehman (1810–1870).
Han har senere beskrevet hvordan han
ved ankomsten til Sarabråten umiddelbart
ble fotografert. Gjesten «rettede sit
photografiske Batteri mod os, og havde
os alle i lommen, forinden han naade op
til Huuset.» Fotografering kommer først,
og det er vel det dette gruppebildet med
de 10 pent antrukne mennene dreier seg
om: Tidlig fotografisk nettverksbygging,
Heftye, i sentrum av gruppen i noe som
likner en Napoleonspositur. Skarp,
selvsagt.

Sarabråten 1865. Fotograf: Thorvald Christensen. Albumin. 11,3x14,4 (18,2x23,4).
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HIFOs reisestipend for 2019
HIFO – Den norske historiske forening deler hvert år ut ett eller
flere reisestipend på inntil kr. 10 000 til medlemmer.

H

IFOs medlemmer kan søke støtte til faglig begrunnede reiser i forbindelse med
egen forskning. Vi støtter for eksempel reiser til arkiver og andre relevante
institusjoner eller deltakelse på konferanser med presentasjon av egne undersøkelser.
Stipendet deles ut én gang i året, og studentmedlemmer oppfordres særskilt til
å søke. Søknader fra søkere som ikke har mottatt reisestipend fra HIFO tidligere
og studenter og andre søkere som har liten mulighet til å finansiere reisen på annen
måte vil prioriteres.
Stipendet skal brukes innen kalenderåret 2019 til det formål som er oppgitt
i søknaden, og reisen må kunne dokumenteres. Mottakeren skal også skrive en
reiserapport av faglig art innen tre måneder etter reisens avslutning som kan
publiseres i Historikeren.
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Aktuell bok!

fagbokforlaget.no
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Returadresse:
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for arkeologi, konservering og
historie, Universitetet i Oslo
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo

