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Romerriket strakk seg aldri så langt som til Norden, men Nordens befolkning har iblant 
kommet seg til Roma. Forsidebildet av denne utgaven av Historikeren er den danske maleren 
Ernst Meyers illustrasjon av en scene fra Romas gater, der en gateskrivers tjenester engasjeres 
av en kvinne.

Det var professor i nordisk historie ved Åbo Akademi Nils Erik Villstrand som i sommer 
gjorde den norske historikerstanden oppmerksomme på Meyers portrettering av gateskrivere. 
Villstrand var en av to hovedforedragsholdere under årets historiedager i Volda, og han brukte 
dette og et annet av Meyers malerier for å vise variasjonen av ulike leseferdigheter på 1700- og 
1800-tallet. 

Skillet som Villstrand tegnet opp, var mellom «possessive» og «aksessive» lese- og 
skriveferdigheter. En gateskriver ga folk som ikke selv kunne skrive, adgang til en skriftkultur. 
Men på hvilket tidspunkt forsvant gateskriverne fra byområdene? Villstrand foreslo en 
rekke måter å tenke rundt skriftkultur på, et foredrag som sammen med professor ved Umeå 
universitet Daniel Lindmarks foredrag om ulike typer lese-erfaringer skapte rammen rundt 
hovedtemaet for årets historiedager, skriftkultur.

Mens gateskriverne åpnet opp en kultur for folk som ikke tidligere hadde deltatt i den, åpner 
digitale teknologier opp nye rom for folk i dag. Historikeren har den senere tiden hatt fokus på 
digital humanities, noe som reflekteres i flere av bidragene i dette nummeret. Redaksjonens egen 
Erik Tobias Taube har sett nærmere på prestisjeprosjektet Norgeshistorie.no, Per Norseng 
debatterer ulike konsekvenser av fri tilgang til forskningsresultater – såkalt open access – mens 
HIFOs nyvalgte leder Marthe Hommerstad redegjør for status i den pågående prosessen rundt 
omorganiseringen av Arkivverket, en sak som ble heftig debattert under årets historiedager.                                                                                       

Historiedagene ble avsluttet av Gro Hagemann, avtroppende leder av Den norske historiske 
forening. Hagemann snakket ikke om skrift, men om hvordan historiefaget har utviklet seg siden 
hun sist var leder av HIFO, på begynnelsen av 1990-tallet. I denne utgaven av Historikeren har 
en av hennes tidligere studenter, førsteamanuensis Hege Roll-Hansen, intervjuet Hagemann 
om hennes eget virke som historiker.
God lesning!
             
Amund Pedersen og Henrik Olav Mathiesen (i samredaksjon)
         
    
Årsmøtet som ble avholdt under historiedagene i Volda var også tidspunktet for å takke av 
Henrik Olav Mathiesen som redaktør for Historikeren. Henrik har gjennom iherdig innsats satt 
sitt preg på bladet. Mest iøynefallende er vel kanskje bladets ansiktsløfting rent layout-messig 
og visuelt, men under Henriks ledelse har også Historikeren hatt fokus på å løfte relevante 
fagdebatter og være til stede der det skjer. Historikeren vil med dette takke Henrik for to gode år! 

Den nye redaksjonen – som trer til for fullt fra og med neste nummer – består av Amund 
Pedersen (redaktør), Vibeke Kieding Banik, Henrik Olav Mathiesen, Marthe Glad Munch-
Møller, Håvard Brede Aven og Nora Rodin.

 Amund Pedersen

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, Marte Glad Munch-Møller, Nora Rodin. 

Forsidebilde:  Ernst Meyer, «En romersk gadeskriver læser et brev op for en ung pige», 1829.     
Olje på lerret. Thorvaldsens Museum, www.thorvaldsensmuseum.dk.

Den norske historiske forening ble stiftet i 1869 og utga 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.
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 Lederen har ordet

Marthe Hommerstad
Leder, HIFO

Det siste året har omorganiseringen av Arkivverket vært en viktig og ressurskrevende 
sak for HIFO. Fra de første drastiske ryktene i fjor høst til i dag har vi fulgt 

prosessen og bidratt med våre meninger.
 På årsmøtet under Historiedagene i Volda 17. juni vedtok HIFOs medlemmer en 

resolusjon til Arkivverket i sammenheng med omorganiseringen. Der poengterer vi 
blant annet behovet for fri tilgang til arkivmateriale på lesesalene, og at digitalisering av 
arkivmateriale ikke vil være til hinder for fri forskning på grunn av fysisk utilgjengelighet 
eller betalingsløsninger. Vi vektla også at Arkivverket må sikre at det er historie-, 
arkiv-, og skriftfaglig kompetanse på det enkelte statsarkiv og i Riksarkivet, og at 
forskere fortsatt har mulighet til å bli veiledet «en til en» av medarbeidere med 
førstehåndskunnskap om arkivmaterialet. Vi påpekte også Arkivverkets særlige 
ansvar for eldre arkiv, spesialsamlinger og arbeidet med vitenskapelige kildeutgaver 
i samarbeid med Kjeldeskriftkommisjonen.

I etterkant av årsmøtet skrev styret et utdypende brev med resolusjonen til 
riksarkivar Inga Bolstad, hvor vi utdypet bakgrunnen for resolusjonen. Rett før 
sommerferien fikk vi svar fra Øyvind Ødegaard på vegne av Bolstad.

I sitt svar ønsker Riksarkivaren å berolige det historiske fagmiljøet i Norge. Her 
vektlegges at digitaliseringssatsingen skal resultere i bedre selvbetjeningsmuligheter, 
men at lesesalen fortsatt skal være et gratis tilbud ved alle statsarkivene og være 
bemannet med kvalifisert personale.

Samtidig som Riksarkivets svar på mange måter var beroligende, mener jeg det 
fortsatt er spørsmål som ikke ble fyllestgjørende klarlagt. En årsak til dette er antakelig 
at Arkivverket fortsatt ikke har fullstendig kontroll på hvordan arbeidsoppgaver 
vil bli fordelt i den nye organisasjonen, hverken hos medarbeider eller institusjoner 
– dette er et arbeid som foregår i skrivende stund. Jeg vil imidlertid påpeke at 
eventuelle betalingsløsninger rundt digitalisert materiale ikke blir adressert, og det 
er en usikkerhet rundt hva som er «kvalifisert personale» på det enkelte statsarkiv. 
Jeg håper at noen av disse spørsmålene blir besvart ved presentasjonen av den nye 
organisasjonen, som vil bli tatt opp på brukerrådets møte senere i september. 

HIFO er også representert i Arkivverkets utvalg som skal gi innspill til langsiktig 
plan for digitalisering, som en del av deres målsetning om å digitalisere ti prosent 
av bestanden frem mot 2030. Vårt håp er at våre innspill vil føre til digitalisering 
av kilder som skal komme flest mulig forskere til gode, som registre, protokoller 
og lignende. Vi vil også anbefale at Arkivverket lager en «buffer» i planene som tar 
høyde for digitalisering av arkivmateriale som skal benyttes i forskningsprosjekter.

 Jeg vil til slutt berømme Arkivverket som viser at de har mange ideer og tanker 
som kan skape bedre tilgang og utnyttelse av deres arkivmateriale. Jeg håper at mange 
av disse planene kan realiseres – men uten at Arkivverkets forpliktelser til å forvalte 
vårt felles, kollektive minne vil lide. 
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Årsmøte i Den norske historiske forening (HIFO) 2016

HIFOs årsmøte ble konstituert ved Høgskolen i Volda, rom BK159 i Berte 
Kanutte-huset fredag 17. juni kl 17:30. HIFOs leder Gro Hagemann 
ønsket velkommen. Det var ca. 38 deltakere.

Konstituering og godkjennelse av 
fullmakter, valg av møteleder og 

referenter

Innkalling godkjennes av årsmøtet, og 
ingen fullmakter ble presentert. Dag 

Hundstad ble valgt til møteleder. Stine 
Molteberg ble valgt til referent. 

Årsmeldingene fra lokallagene
Thomas Hagen presenterte årsmeldingene 
fra alle HIFOs lokallag samlet, og alle 
bortsett fra Vest-Oppland ble presentert. 
Årsmøtet hadde ingen kommentarer. 
Se HIFOs nettsider for lokallagenes 
individuelle årsmeldinger.

Årsmelding fra HIFO-styret
Leder Gro Hagemann presenterte 
årsmeldingen for 2015. Hagemann 
informerte om at det har vært et 
aktivt år for HIFO-styret med økende 
aktivitet og flere tid- og ressurskrevende 
saker, deriblant omorganiseringen av 
Arkivverket, Harald Bøckmans visumnekt 
til verdenskongressen i Kina, samt Historisk 
tidsskrift og overgangen til åpen tilgang. 

Historisk tidsskrift har ikke mottatt støtte 
fra NRF i 2015. Økonomien til tidsskriftet 
er solid. 

Foreningens virksomhet har økt for 
den nordiske satsningen med Den 
Nordiske Historikerkomité og faste 
historikermøter. HIFO er nå representert 
i Kulturvernforbundets styre ved 
varamedlem Synne Corell. Skoleseksjonen 
har videreført sitt gode arbeid, og 
historiekonkurransen for ungdomsskole 
og videregående har god oppslutning.

Se HIFOs nettside for den fullstendige 
årsmeldingen.

Regnskap og budsjettforslag
Kasserer Ingrid Myrstad presenterte 
HIFOs regnskap for 2015. Et underskudd 
for 2015 grunnet høyere utgifter til 
Universitetsforlaget, noe nedgang i den 
betalende medlemsmassen samt noe 
mindre støtte fra universiteter og høyskoler 
enn forventet. Flytting av sekretariat fra 
Tromsø til Oslo og økte reiseutgifter har 
vært med på å øke utgiftene for 2015. 
Kasserer understreker at økonomien er 
god, til tross for underskudd. Årsmøtet 
vedtok regnskapet.

Budsjettforslag og årsplan
Kasserer Ingrid Myrstad presenterte 
budsjett for 2016–2017. Fra og med 2017 

vil det være en kontingentøkning på 30 
kroner per ordinært medlem og 15 kroner 
for student- og familiemedlemmer.

Leder Gro Hagemann presenterte 
styrets arbeidsplan for 2016–2017. Det er 
et mål at HIFO skal være en aktiv stemme 
i offentligheten. Det er igangsatt et arbeid 
med å opprette et forum for oppdrags- og 
frilanshistorikere. Utviklingen av digital 
strategi, med opprettelse av ny nettside, 
står sentralt. Skoleseksjonen fortsetter 
sitt arbeid med å delta i debatter om 
historiefagets plass i skolen. Styret jobber 
med å styrke samarbeidet med lokallagene.

Historisk tidsskrift
For Historisk tidsskrift er det alternativer 
som HIFO må ta stilling til:

1. Fortsette med det nåværende system 
inntil videre, dvs. abonnementstidsskrift 
uten åpen tilgang.

2. Gå over til åpen tilgang, men samtidig 
opprettholde papirutgave til abonnenter.

3. Gå over til åpen tilgang og avvikle 
papirutgaven og abonnementsordningen.

Styrets forslag til vedtak:

* Det er et mål for HIFO med overgang til 
en løsning med åpen tilgang (Open Access).

* Betingelsene for våren 2016 er for uklare 
til at vi kan gjennomføre overgangen i 
2017. Finansieringen av forfattere som 
ikke rapporterer til CRIStin og ikke-
fagfellevurderte bidrag til tidsskriftet står 
sentralt her.

* Grunnet uavklarte betingelser fortsetter 
Historisk tidsskrift som abonnements-
tidsskrift i 2017. Situasjonen for 2018 

vurderes på nytt av styret frem til neste 
årsmøte.

Årsmøtet godtok vedtaket. Se HIFOs 
nettsider for utfyllende saksdokument.

Omorganiseringen av Arkivverket
Følgende konkretisering av HIFOs behov 
ble foreslått:

* At forskeren, studenten og andre får fri og 
gratis tilgang til det fysiske arkivmateriale 
som er nødvendig for forskning.

* At forskeren får mulighet til å undersøke 
store mengder fysisk arkivmateriale.

* At forskeren sikres fysisk tilgang til 
lesesal eller tilsvarende innenfor normal 
arbeidstid.

* At forskerne møter faglig kompetente 
medarbeidere som kan veilede «en til en» 
inn i et ofte uoversiktlig arkivlandskap på 
det enkelte statsarkiv eller Riksarkivet.

* At forskning ikke blir hemmet på grunn 
av evt. Fjerndepot eller massedigitalisering, 
men at det sikres fortsatt velfungerende 
bestillingsløsninger gjennom Arkivportalen.

Resolusjonsforslaget:

«Den Norske historiske forening (HIFO) 
forventer som profesjonsorganisasjon at 
Arkivverkets omorganisering ikke får 
negative konsekvenser for forskeres, 
studenters og andre brukeres tilgang til 
og bruk av arkivmateriale ved statsarkivet 
og Riksarkivet. Tilgangen må være den 
samme for alle kategorier av brukere, 
enten de befinner seg innenfor eller utenfor 
universitets- og høyskolesektoren.

Vi forventer at arkivmateriale fortsatt 
vil være fritt tilgjengelig til undersøkelse 

HIFO-nytt
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på lesesaler, og at digitalisering av arkiv-
materiale ikke vil være til hinder for fri 
forskning på grunn av fysisk utilgjengelighet 
eller betalingsløsninger.

Det er nødvendig at Arkivverket sikrer 
historie-, arkiv-, og skriftfaglig kompetanse 
på de enkelte statsarkiv og Riksarkiv, og at 
Arkivverket tar et spesielt ansvar for eldre 
arkiv, spesialsamlinger og arbeidet med 
vitenskapelige kildeutgaver i samarbeid med 
Kjeldeskriftkommisjonen. Vi forventer at 
medarbeidere med førstehåndskunnskap om 
arkivmateriale fortsatt vil veilede brukerne 
på de enkelte statsarkiv og Riksarkivet.»

Kommentarer fra årsmøte at det er viktig at 
HIFO fortsetter sitt arbeid som representant 
i Arkivverkets brukerråd og deltar i arbeidet 
med Arkivverkets langsiktige plan for 

Nytt styre i HIFO. Fra venstre: Thomas Hagen, Erik Opsahl, Lena Ingilæ Landsem, Karsten Korbøl, 
Marthe Hommerstad, Hallvard Notaker, Ingrid Myrstad, Nora Birkeland (sekretær), Ruth Hemstad. 
Ikke til stede: Knut Kjeldstadli, Ane Bjølgerud Hansen, Amund Pedersen, Synne Corell.

prioriteringer av digitaliseringen. Det ønskes 
en presisering av skriftfaglig kompetanse i 
resolusjonsforslaget. Styre ble bedt om å 
ta hensyn til momentene som ble tatt opp 
under diskusjonen.

Valg
Marthe Hommerstad er foreslått som 
leder og ble valgt inn ved akklamasjon. 
Styremedlem Erik Opsahl og varamedlem 
Lena Landsem gjenvelges ved akklamasjon. 
Ruth Hemstad, Amund Pedersen, Knut 
Kjeldstadli og Karsten Korbøl valgt til nye 
styremedlemmer. Ane Bjølgerud Hansen 
er valgt som ny varamedlem i styret. Arne 
Solli gjenvalgt som revisor. Ola Teige valgt 
til nytt medlem av valgkomitéen.

Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

Som mange vil kjenne til, har det vært 
vanlig at hvert enkelt lokallag har fått 

anledning til kort å presentere aktiviteten 
i det forløpne år på HIFOs årsmøte i 
forbindelse med Norske historiedager. 

Så også i år, men med den vri at 
styret denne gangen ønsket å gi en samlet 
framstilling av lokallagsaktiviteten 2015–
2016, basert på innsendte årsmeldinger 
og lokallagsstoff i Historikeren. Dette ga 
anledning til å reflektere over hva som for 
tida preger den lokale aktiviteten over hele 
landet. Forhåpentlig kan sammenstillingen 
her være til inspirasjon for de mange som 
på en eller annen måte er involvert i 
planlegging og gjennomføring av aktiviteter 
i tida som kommer. 

Lokallagene
HIFO har elleve lokallag: Agder, Bergen, 
Bodø, Nordvestlandet, Rogaland, Sogn og 
Fjordane, Tromsø, Trøndelag, Vestfold, 
Vest-Oppland og Østlandet. Ti av disse har 
hatt dokumentert aktivitet i det forløpne år. 

Det kan være grunn til å nevne at kun 

Lokallag

Lokallagenes aktivitet er en viktig bærebjelke i HIFOs omfattende 
virksomhet. Denne artikkelen er basert på presentasjonen av lokallagene 
som ble gitt av undertegnede på årsmøtet i Volda 17. juni 2016.

Lokallagene lever 
Tanker om lokallagsaktiviteten 2015–2016

Thomas V. H. Hagen
Styremedlem i HIFO og HIFO Agder 

to lokallag (Østlandet og Bergen) har 
flere enn 70 medlemmer. Dette betyr at 
nesten alle lokallagene står overfor den 
utfordring at det er relativt få personer 
å fordele ansvar og oppgaver på i styre og 
stell og til gjennomføring av aktiviteter.

Varierende aktivitet
For de fleste lokallagene vil aktiviteten 
kunne variere noe fra år til år. Etter 
et år preget av tunge oppgaver som 
tilrettelegging for Norske historiedager og 
styre- og lokallagsseminar, er det naturlig 
at aktiviteten daler noe i det følgende år. 
I 2015 var det henholdsvis HIFO Rogaland 
og HIFO Trøndelag som sto bak disse 
arrangementene. Disse er presentert i 
Historikeren tidligere, og vil derfor ikke 
omtales nærmere her. 

Hva kjennetegner så aktiviteten i 
lokallagene i landet vårt? I overveiende grad 
er arrangementene samarbeidsprosjekter. 
Uten at dette har blitt undersøkt nærmere 
over en lengre periode, er det vel rimelig å 
anta at dette er et, om ikke helt nytt, så i 
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hvert fall tiltakende typisk trekk. 
Ofte er lokallaget drivkraft bak 

samarbeidsprosjektene, andre ganger en 
av flere medarrangører. De lokallagene 
samarbeider med, er i all hovedsak en av 
tre: aktører fra UH-sektoren, museer og 
arkiver eller kulturinstitusjoner.

Åpent for alle
Likeledes ser vi at de fleste aktivitetene 
som lokallagene arrangerer i dag, er åpne 
for alle, ikke bare for medlemmer, og ikke 
engang bare for historikere. Dette kan ses 
som utslag av den harde(re) konkurransen 
på markedet når det gjelder arrangementer 
som våre medlemmer kan tenkes å være 
interessert i. 

Ønsket om å nå ut til mange, har sitt 
motstykke i den økende interessen for å 
bruke Facebook som en av flere kanaler 
– kanskje den viktigste? – til å informere 
om og skape interesse for kommende 

aktiviteter. Riktignok var det bare tre 
lokallag som i siste årsmelding eksplisitt 
nevnte sosiale medier som satsingsområde.

Hva gjør lokallagene?
Fem lokallag har levert stoff til Historikeren 
om aktiviteter som foregikk i perioden 
mars 2015–mars 2016.

Grovt sett kan aktivitetene til 
lokallagene deles i ti undergrupper. Her 
presenteres de i synkende rekkefølge, slik 
at de hyppigst forekommende aktivitetene 
kommer først. Omtalene nedenfor er ikke 
ment å være en uttømmende liste, men skal 
gi et representativt bilde av lokallagenes 
aktiviteter.

Presentasjon av aktuell bok for et 
allment publikum

Den vanligste typen lokallagsarrangement 
ser ut til å være et opplegg som tar 
utgangspunkt i en aktuell bokutgivelse. 

I de fleste tilfellene er forfatteren av disse 
bøkene en historiker. Formen for øvrig 
varierer, fra bokbad til foredrag med 
påfølgende kommentar, panelsamtale eller 
plenumsdiskusjon. 

I året som gikk fant slike arrange-
menter sted i regi av blant annet HIFO 
Agder og HIFO Bodø. HIFO Tromsøs 
uttalt viktigste aktivitet, de populære 
rødvinsseminarene, hører vel også hjemme 
her. I det forløpne år arrangerte Tromsø 
ett slikt seminar alene og ett i samarbeid 
med Polarmuseet. 

Bok-arrangementene er som oftest åpne 
for alle, og legges gjerne til lune steder der 
et allment publikum kan nyte godt drikke 
underveis. Typiske arrangørsteder er for 
eksempel kulturhuset Stormen i Bodø og 
studentpuben på Universitetet i Tromsø 
(UiT). 

Disse åpne arrangementene markeds-
føres på ulike måter. HIFO Tromsø 
skriver at de annonserer fast på infotavla 
på UiT, Facebook og gjennom e-post til 
medlemmene, i tillegg til en og annen 
avisannonse. 

Foredrag 
Enkeltstående foredrag og sjeldnere 
foredragsserier hører til lokallagenes 
kjernerepertoar. HIFO Bodø valgte 
i 2015 en tematisk hovedsatsing på 
Frigjøringsjubileet, noe som preget 
de f leste aktivitetene, blant annet 
en forelesningsserie på Stormen om 
fascismens historie etter 1945 i samarbeid 
med Universitetet i Nordland.

HIFO Rogaland arrangerte foredrags-
kveld om hermetikkindustriens rolle som 
pioner innen norsk reklame på et utested 
i Stavanger. HIFO Sogn og Fjordane 

inviterte til foredrag om skriveprosessen 
i historie og skjønnlitteratur ved Hans 
Olav Lahlum. 

Lahlum har også vært på farten til 
Gjøvik, der HIFO Vestoppland arrangerte 
dobbeltforedrag om britiske statsministre 
etter 1900, i forbindelse med valget i 
Storbritannia i mai 2015. HIFO Trøndelag 
inviterte til åpent foredrag om dansk-norsk 
slavehandel i samarbeid med Trondhjems 
Sjøfartsmuseum.

Ekskursjoner 
Ulike typer ekskursjoner har vært arrangert 
av fire lokallag det siste året. HIFO Bodø 
arrangerte utflukter både på forsommer 
og høst i 2015. Den ene var et samarbeid 
med tre museumsinstitusjoner. 

HIFO Tromsøs «reiseseminar» gikk i 
fjor til Sørøya, og foregikk over tre dager. På 
Bakklandet i Trondheim arrangerte HIFO 
Trøndelag industrihistorisk byvandring 
for alle. HIFO Østlandet arrangerte 
ekskursjon til Nordstrand Bad.

Mat og drikke pluss faglig innhold
Stadig flere lokallag ser ut til å ville tilby 
deltakerne på aktivitetene noe mer enn 
bare faglig innhold. Mat og drikke er 
noen ganger essensielt tilbehør, andre 
ganger i sentrum også for den faglige 
oppmerksomheten. 

HIFO Agder arrangerte «Øl og 
historie-seminar» i samarbeid med 
Bryggselv Kristiansand på et av byens 
utesteder.

HIFO Nordvestlandet arrangerte «Ein 
kulinarisk reise gjennom eksportfiskens 
kulturhistorie», der det vanket foredrag 
og kurs i mattilberedning.

HIFO Bodø arrangerte juleavslutning 

I 2015 var det 70-årsmarkeringen for frigjøringen av Norge som foranlediget HIFO Bodø bokbading 
av Bjørn Westlie, i forbindelse med hans aktuelle bok Fangene som forsvant: NSB og slavearbeiderne 
på Nordlandsbanen. Bokbadet ble arrangert sammen med litteraturfestivalen Det Vilde Ord og tiltrakk 
ca. 100 tilhørere. Her er HIFO Bodøs Steinar Aas i samtale med forfatteren. Foto: Thoralf Fagertun, 
Litteraturfestivalen Det Vilde Ord.
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Årets prisvinnere

Under årets bankett på Historiedagene i Volda, ble de tradisjonsrike 
HIFO-prisene presentert og delt ut. De ulike prisene skal utdeles til 
personer som hver på sin måte har utmerket seg i året som er gått.

med middag, foredrag og quiz, mens HIFO 
Tromsø arrangerte sin tradisjonsrike Koht-
fest i etterkant av årsmøtet.

Historieseminarer
70-årsmarkeringen av frigjøringen i 1945 
preget seminarer over hele landet i året 
2015. I sør arrangerte Forskernettverk 
Agder, som HIFO Agder slutter opp om, 
det årlige Agderseminaret. Denne gang 
var tema: «Hvorfor er vi ennå ikke ferdig 
med krigen?»

HIFO Bodø arrangerte seminar med 
tre foredrag som tematiserte bombingen 
og gjenreisingen av Bodø. Arrangementet 
fant sted i Folkets hus og var et samarbeid 
med Bodø kommune. 

HIFO Nordvestlandet arrangerte 
seminar om bruk av digitale fortellinger 
i formidling og historieundervisning 
i samarbeid med Høgskulen i Volda. 
Seminaret ble holdt lørdag formiddag, 
slik at lærere fikk anledning til å delta.

Framleggsseminarer
HIFO Sogn og Fjordane var i fjor alene 
om å arrangere framleggsseminarer, 
i samarbeid med Høgskulen i Sogn 
og Fjordane. To slike ble avviklet, der 
henholdsvis et artikkelutkast og en 
bokskisse ble presentert og diskutert.

Arrangementer rettet mot 
masterstudenter og nyutdannede 

historikere
De siste årene har flere lokallag satset 
på å nå masterstudenter i historie og 
nyuteksaminerte historikere med sitt 
aktivitetstilbud. I fjor var HIFO Bergen 
alene om å arrangere «masterseminar», 

der to nyuteksaminerte presenterte sine 
prosjekter. 

Kulturarrangementer
HIFO Sogn og Fjordane gikk sammen 
med Leikanger sokneråd og Fylkesarkivet 
om kulturarrangementet «Ei framføring 
av dei reisande si historie», som fant sted 
i Leikanger kirke. 

Spaltestafett i lokalavis
HIFO Agder har i flere år samarbeidet 
med Arendal-baserte Agderposten om 
en egen historikerspalte, under vignetten 
«I et historisk lys». Også i fjor skrev 
historikere i Agder annenhver fredag 
om et aktuelt tema sett i historisk lys.

Kurs rettet mot historikere
I samarbeid med Universitetet i Agder 
arrangerte HIFO Agder kurs i hvordan 
lage, skape treff på og vedlikeholde en 
forskningsblogg. Kursholder var miljø- 
og teknologihistoriker Dolly Jørgensen 
ved Luleå universitet. Kurset ble holdt 
på dagtid på UiA.

Stor bredde
Denne korte g jennomgangen taler 
sitt tydelige språk: Samlet sett er 
lokallagsaktiviteten ganske imponerende. 

Gjennom åpne arrangementer og 
ikke minst samarbeid med en rekke 
andre aktører innen universitets- og 
høyskolesektoren, arkiver og museer, 
fortidsminne- og kulturinstitusjoner, 
mediebedrifter og stat, fylke og 
kommune, bidrar HIFO til å skape 
både kontakt med og interesse for 
historiefaget.

May Brith Ohman-Nielsen ble tildelt Sverre 
Steen-prisen for hennes bidrag til å formidle 
historiefaget i mange ulike fora og medier. 

Juryen la vekt på at hun i sin nye bok Små 
paradiser: hager gjennom et århundre begår 
et «faglig nybrottsarbeid, som samtidig er 
anrettet for et bredt publikum». Videre har 
hun «vært en aktiv deltaker i utformingen 
av historie som et undervisningsfag i 
skoleverket», og juryen konkluderer med 
at «Gjennom et omfattende faglig nettverk 
har hun alltid framhevet historikeres ansvar 
for formidling og deltakelse i samfunnslivet, 
og hun er derfor en viktig inspirasjonskilde 
både innenfor og utenfor den akademiske 
verden».

HT-prisen, som skal gå til det mest 
nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift i 
løpet av kalenderåret, ble i år tildelt Anna 
M. Peterson for artikkelen «‘Et skjærende 
misforhold mellom lovens hensikt og dens 
virkninger’: Single Mothers and Midwives 
Respond to the Castberg Laws, 1916–1940» 
som stod på trykk i Historisk tidsskrift nr. 
2/2015. 

Artikkelen utforsker hittil ukjente 
sider og konsekvenser av de Castbergske 
barnelover. Juryen skriver blant annet 
at «med sin artikkel utfordrer Anna 
M. Peterson det synspunkt at kvinners 
deltakelse i byggingen av velferdsstaten 
ledet til allment omforente tiltak som var 
i alle kvinners interesse. Kvinneaktivister, 
enslige mødre og jordmødre kjempet for 
sine egne interesser. I mange tilfeller fikk 

de innflytelser på den politiske prosessen 
og oppnådde resultater som gikk på tvers 
av andre kvinners interesser. Gjennom 
sin artikkel har Anna M. Peterson gitt et 
interessant nytt syn på et velkjent tema, og 
bekrefter viktigheten av å gå til kildene og 
tilsynelatende velutforskede problemfelt 
med friske øyne.»

HIFOs Fritt ord-stipend, som tildeles 
en nyeksaminert masterstudent, gikk i år 
til tidligere redaktør av Historikeren Henrik 
Mathiesen og hans oppgave Norwegians 
in America and Perceptions of Belonging, 
c. 1840–1870,  som han leverte ved 
Universitetet i Oslo våren 2015. 

Stipendet er ment som et publiserings-
stipend. Ved utvelgelsen av Mathiesens 
oppgave la juryen spesielt vekt på «hensyn 
til originalitet, forstått som avhandlingens 
potensiale for å tilføre noe kvalitativt 
nytt – empirisk og / eller teoretisk og 
metodisk». Videre heter det at «Mathiesen 
har gjennomført en krevende undersøkelse 
av sosiokulturelle og psykososiale forhold 
knyttet til migrasjon, med søkelyset rettet 
mot individuell og kollektiv opplevelse 
av identitet og tilhørighet. [...] Gjennom 
sin studie tilfører han likevel noe av 
mer allmenn faglig verdi, ikke bare for 
migrasjonsforskning, men med rekkevidde 
også til andre fagområder der identitets- og 
tilhørighetsproblematikk står sentralt».            

Historikeren gratulerer!

Amund Pedersen
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«Nettstedet har på kort tid blitt 
viktig for elever, lærere og 

studenter og alle historieinteresserte 
som vil vite mer om Norges historie 
fra steinalderen til i dag» het det på 
IAKHs nettsider da Norgeshistorie på 
nett (NPN) i sommer ble tildelt UiOs 
formidlingspris. 

Tildelingen av prisen på en kvart 
million markerte også høydepunktet på 
universitetets gratulering av seg selv for 
prosjektet, for allerede ved lanseringen 
i desember gikk festtale-retorikken 
varm. I panegyriske festtaler fra rektor, 
instituttleder og utdanningsminister 
ble linjer dratt helt til oppfinnelsen av 
bokpressen. Det som opprinnelig var 
en gave til folket til grunnlovsjubileet 
var blitt en «tidlig julegave til folket», 
tydelig formidlet ved et bilde av en 
julepresang prosjektert på et lerret 

Erik Tobias Taube
Redaksjonen

Ikke helt på nett

Historieportalen «Norgeshistorie.no» fikk mange lovord ved lansering 
for seks måneder siden. Bak ligger et omfattende arbeid fra forskere og 
andre ansatte ved Universitetet i Oslo. Men hvor mange er det egentlig 
som bruker siden idag? Historikeren har tatt en titt på de harde tallene 
bak de myke ordene.

Digital historie

under lanseringsarrangementet. Tiden 
er kommet for å gjøre opp status et halvår 
senere. 

Ingen byttelapp
Julegaven har blitt pent brukt. Siden 
lansering er det registrert 120 000 besøk 
på nettsiden fra 82 000 unike brukere. 
Ved lansering var drøyt 20 000 innom 
nettsiden, et tall som deretter raste til 
noen tusen økter i uka i januar. Deretter 
har besøkene hatt en svak, men i det 
minste stabil vekst. I mai var tallet rundt 
5000 økter i uka. Skal vi tro koordinator 
for NPN, Nina Maria Rud, er det ingen 
grunn til bekymring:

– Vi har regnet med at det vil ta tid 
å gjøre nettstedet kjent og bygge opp en 
brukerskare og er derfor svært fornøyd 
med hvordan besøkstallene har utviklet 
seg de siste månedene. 

Utfordringen er å finne plass i en 
medievirkelighet der nettsider med 
tilstøtende formål er godt etablert. 
På Store Norske leksikon leses det i 
snitt 200 000 artikler hver dag, på de 
norskspråklige wikipediaene nær det 
dobbelte. Nasjonal digital læringsarena 
(NDLA) – som tilbyr digitale ressurser 
etter læringsmålene i videregående 
skole og som nylig lanserte en side for 
historiefaget – hadde 200 000 unike 
brukere i uken i 2015. Men for all del, 
for NPNs del er det mer rimelig å 
sammenlikne med inspirasjonskilden 
Danmarkshistorien.dk, som etter syv år 
i drift har omtrent 80 000 besøk i uka. 

– Sammenligner man besøkstallene 
fra første halvår ser man at besøks-
utviklingen nesten er identisk. Vi 
ser ingen grunn til ikke å tro at 
Norgeshistorie.no kan komme opp på 
det samme nivået om få år, sier Nina 
Maria Rud.

Det er fint at redaksjonen holder 
hodet kaldt utad, for det er ikke 
urimelig å forvente flere mottakere i 
et formidlingsprosjekt der prislappen 
ikke er glemt. Fra UiOs side har det 
blitt bevilget betydelige midler fra 
fakultet, instituttet og UiO sentralt helt 
siden forprosjektet i 2011. Prosjektet 
fikk også gaveforsterkningsmidler fra 
Forskningsrådet på toppen av 3 millioner 
fra Fritt Ord. 

De lave besøkstallene står i det minste 
i kontrast med bredden i artikkelbasen. 
Nettsiden hadde ved lansering 526 
artikler – siden er det kommet rundt 
tredve til. De involverte skal ha honnør 
for det imponerende arbeidet som er 
gjort med å koordinere innsatsen fra et 
hundretalls bidragsytere. Nå gjelder det 
altså å få noen til å lese det. 

Norgeshistorie.no v. 2.0
«Det beste er kanskje at han ikkje blir 
ferdig», skrev daværende fagredaktør 
Øystein Lydik Idsø Viken ved 
lanseringen av nettsiden.1 Og skal 
utviklingen kunne følge det danske 
forbildet vil NPN trenge utvidet 
funksjonalitet og innhold. Den danske 
siden har filmklipp med miniforedrag, 
interaktive kart og tidslinjer, e-bøker, 
spill og populærvitenskapelige spalter, 
blant annet en der historiske myter 
avlives. Innhold som til dels ble 
etterspurt av lærere ved et seminar om 
digital historieformidling avholdt ved 
UiO tidligere i år. 

Prosjektet har siden lansering hatt 
visse utskiftninger i redaksjonen. Finn 
Erhard Johannessen er faglig leder og 
Tor Egil Førland har det overordnede 
redaktøransvaret. «Nå skal vi rette 
blikket framover og sørge for at det 
blir skrevet enda flere artikler, lagt 
til enda flere kart og illustrasjoner og 
enda flere lenker. På sikt planlegger 
vi også å legge ut små animasjoner 
og historiequizer», uttalte Førland til 
Uniforum om de videre planene ved 
lansering.2 Ifølge Nina Maria Rud er 
likevel hovedprioriteten nå å samle 
innspill fra brukerne før konseptet og 
innholdet skal videreutvikles. 

– Vi har allerede flere nye artikler 
på gang som et resultat av ønsker fra 
publikum. Om man mener noe mangler 
på nettsiden eller at noe kan og må 
forbedres, oppfordrer vi til bruk av 
nettsidens tilbakemeldingsfunksjon.

Et forbedringsgrunnlag ligger 
i å levere interaktivt og flermedialt 
innhold. Selv om det lenkes til 
Nasjonalbibliotekets digitaliserte 
bøker og til oppslag på SNL, og de fleste 
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artiklene har gode og gjennomtenkte 
il lustrasjoner, så må likevel det 
interaktive innholdet og utnyttelsen av 
muligheten til å vise til primærkilder 
sies å være tynn. En ivrig lenking mellom 
egne artikler endrer ikke at vi her har 
en lærebok i historie som fremdeles i for 
liten grad utnytter mulighetene et digitalt 
bokverk gir. Inspirasjon fra Gutenberg 
alene holder ikke i 2016.   

Aktualitet
Daværende fagredaktør skrev ved 
lanseringen at nettstedet var «noko 
radikalt moderne». Det er i alle fall 
utvilsomt at NPN haker av mange 
av tidens strategiske symbolord: 
formidling, opplysning, digitalisering, 
demokratisering. Prosjektet er som skapt 
for rektors blogg og ministerielle twitter-
konti. Utdanningsministeren mente sågar 
at NPN var et viktig integreringsverktøy 

i den «folkevandringstid» vi nå er inne i. 
Bak all denne beklemmende ord-

syltingen er det i det minste betryggende 
å se at instituttet og fakultetet satser 
videre på prosjektet selv om nyhetsverdien 
er borte – for tiden med 2 årsverk og 
et budsjett på rundt en halv million. 
Koordinator Nina Maria Ruds ord om 
NPNs fremtid er også forfriskende 
konkrete:

– Visjonen for framtida er enkel, 
Norgeshistorie.no skal være et nettsted 
som er i bruk! 

Jeg håper de lykkes med det. Men bak 
prosjektet har det hele tiden ligget en stor 
utfordring som fremdeles ikke er løst, og 
som det deler med mangt et velmenende 
formidlingstiltak: Hvordan nå frem til 
«de historieinteresserte»? Hvordan skal 
«folket» gjøres oppmerksom på at de har 
en julegave liggende som de ennå ikke har 
pakket opp?

1 «God kunnskap i ny kanal», Dagbladet 04.12.2015.
2 «Norgeshistorien har fått sitt eget nettsted», Uniforum 03.12.2015.

Noter

EU har vedtatt full overgang til 
Open access (OA)-publisering av 

forskningsresultater innen 2020, og 
Norges forskningsråd har bestemt at det fra 
neste år ikke vil bli gitt produksjonsstøtte 
til abonnementsbaserte tidsskrifter. 
Abonnementsinntektene forutsettes 
erstattet av forfatterbetaling. 

I HIFO har dette ført til en 
diskusjon om Historisk tidsskrift. 
Noen av dilemmaene ble beskrevet i 
saksdokumentene til årsmøtet i juni. 
Styret mente det var for mange uklarheter 
rundt publiseringsøkonomien til at det var 
ønskelig å treffe en beslutning om avvikling 
av abonnementsordningen allerede i år. 
Det var nok klokt. Men saken dreier seg 
om mer enn dette. 

En arbeidsgruppe nedsatt av Kunn-
skapsdepartementet leverte 14. juni sin 
innstilling om nasjonale retningslinjer 
for UH-institusjonenes OA-politikk. 
Departementet har nå sendt saken på 
høring, med svarfrist 1. november. Jeg kan 
ikke se at HIFO er blant adressatene for 
høringsbrevet, men håper at styret likevel 
vil se på saken. 

«Open access» - bare en velsignelse?

Alle forskningsresultater skal på sikt publiseres åpent, har EU bestemt. 
Hva vil konsekvensene bli for historiefaget i Norge? 

Per G. Norseng
Seniorkonservator, Norsk Maritimt Museum

I høringsbrevet slås det fast at 
Regjeringen ønsker en raskest mulig 
overgang til en publiseringsøkonomi basert 
på åpen tilgang. Utkastet til retningslinjer 
lyder slik: 

1. Forskere finansiert av norske offentlige 
midler skal som førstevalg publisere sine 
vitenskapelige artikler i tidsskrift med 
åpen tilgang (såkalt gull Open Access).  

2. Forskere som velger tidsskrift uten 
åpen tilgang, skal gjøre artikkelen åpent 
tilgjengelig i et vitenarkiv (såkalt grønn 
Open Access). Tilgang bør gis maksimalt 
seks måneder etter publisering for 
STM-fagene (Science, Technology and 
Medicine) og tolv måneder for humaniora 
og samfunnsvitenskap i tråd med EU-
kommisjonens anbefalinger. 

3. Alle forskningsutførende institusjoner 
skal sørge for at deres forskningsartikler 
deponeres i et egnet vitenarkiv senest 
ved publiseringstidspunktet, uavhengig 
av publiseringskanal og uavhengig av om 
det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelig. 

Debatt
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Deponering er en forutsetning for at 
artiklene skal telle i den resultatbaserte 
omfordelingen. 

4. Institusjoner og konsortier som 
forhandler avtaler med forlag om kjøp 
av tilgang til elektroniske ressurser skal 
sørge for at avtalene inneholder tiltak 
som a) muliggjør åpen tilgang, b) er 
transparente med hensyn til betingelser 
og c) er budsjettnøytrale. 

5. Offentlige forskningsfinansierende 
institusjoner skal bidra til å dekke 
kostnader til åpen publisering. Private 
og ideelle organisasjoner som finansierer 
forskning oppfordres til det samme. 

6. Alle forskningsutførende og 
forskningsfinansierende institusjoner skal 
etablere eller revidere egne retningslinjer 
for åpen tilgang i tråd med de nasjonale 
retningslinjene. 

7. Alle forskningsutførende institusjoner 
skal legge til rette for infrastruktur og 
administrative rutiner som gjør det enkelt 
for forskerne å følge retningslinjene.
      

Departementet mener at umiddelbar 
og fri tilgang til forskningspublikasjoner 
vil gi store gevinster og bidra til å bygge 
kunnskapssamfunnet, bl.a. på disse 
måtene: Den vitenskapelige utviklingen 
vil bli styrket, næringslivet vil få tilgang 
til de siste forskningsresultater, ansatte 
i offentlig forvaltning, helsepersonell, 
lærere, journalister, pasienter, bruker- 
og interesseorganisasjoner med flere vil 
kunne dra nytte av enklere, raskere og 
gratis tilgang til forskningsresultater, og 
allmennhetens evne og mulighet både 

til å forstå og å delta i forskning vil øke. 
Derfor mener departementet at det er dypt 
problematisk når resultatene av offentlig 
finansiert forskning ikke blir gjort offentlig 
tilgjengelige. 

Det er selvsagt isolert sett fint om også 
forskningen i humanistiske disipliner får 
bedre spredning, både uten- og innenlands, 
og til både fagfolk og allmennheten. Men 
departementet synes først og fremst å 
være opptatt av å løse utfordringer som 
er størst i fag som medisin, realfag og 
teknologiske fag – med tiltak som er 
tilpasset publiseringsvanene der.

Tilgjengeligheten til nasjonale og 
internasjonale abonnementsbaserte 
tidsskrifter innenfor våre fag er tross alt 
forholdsvis «demokratisk» som det er: 
Abonnementsavgiftene både for private 
og institusjoner er langt mer beskjedne 
enn for mange av tidsskriftene i de fagene 
som har inspirert EU og departementet til 
å handle. Og forfatterne er ikke avhengige 
av å ha en forskningsinstitusjon i ryggen 
for å kunne publisere. 
      De humanistiske fagene vil på en helt 
annen måte enn andre fagområder måtte 
legge om sine publiseringsvaner om de 
skal unngå å sakke ytterligere akterut i 
kampen om økonomiske ressurser, når 
belønningssystemet nok en gang vris 
mot mer publisering i tidsskrifter. Inntil 
hele det internasjonale forskersamfunnet 
eventuelt går over til publisering i 
kanaler med åpen tilgang, vil dessuten 
den foreslåtte OA-politikken på våre 
fagområder være i konflikt med en annen 
erklært målsetting om at vi skal publisere 
mer internasjonalt, og mest mulig på nivå 
2 i akkrediteringssystemet. Det store 
flertallet av høyt anerkjente internasjonale 
vitenskapelige publikasjoner innenfor 

humaniora er jo i dag abonnementsbaserte. 
Og det er et åpent spørsmål om våre fag 
– og vårt publikum – totalt sett er tjent 
med a) at alle abonnementsordninger 
avvikles, og b) at publisering i tidsskrifter 
blir mer enerådende, på bekostning av 
andre kanaler. 

I forhold til a) må vi huske på at 
en hel del av den historiske og øvrige 
humanistiske forskningen foregår 
utenfor UH-sektoren og andre sektorer 
som forventes å kunne finansiere 
forfatterbetalingen for sine ansatte. En 
ensidig forfatterfinansiert OA-politikk 
vil ikke gjøre det enklere, men snarere 
vanskeligere for denne forskningen å bli 
publisert og nå sitt publikum. 

I forhold til b) er det grunn til å minne 
om at det i et fag som vårt foregår mye 
primærpublisering av forskningsresultater 
i vitenskapelige monografier, antologier og 
populærvitenskapelige (men vitenskapelig 
etterprøvbare) former. Særlig det siste 
innebærer at vi ofte når et bredere 
publikum enn forskere i mange andre fag. 
Og felles for disse publiseringsformene 
er at det er vanskelig å se for seg at 
forskningsresultater som blir publisert 
slik, alltid kan gjøres åpent tilgjengelig 
så raskt som de foreslåtte retningslinjene 
forutsetter.

Utkastet til retningslinjene tar 
riktignok noe hensyn til de særlige 
forholdene som gjelder i humanistiske 
fag. En utsettelse på ett år med å gi åpen 
adgang til publisert materiale vil fange 
opp mye artikkelstoff i tidsskrifter og 
antologier, men er neppe nok for dem som 
publiserer monografier. Vi kan risikere 
at monografier publisert på akkrediterte 
norske og internasjonale forlag ikke gir 
publiseringspoeng fordi bøkene ikke 

tillates frigitt fra vitenarkivene raskt nok.
      Her kan de enkelte institusjonene fort bli 
hardere i klypa enn høringsutkastet legger 
opp til. Høgskolen i Sørøst-Norge har 
eksempelvis vedtatt lokale retningslinjer 
som innebærer at alle forskningsresultater 
skal g jøres åpent tilg jengelig ved 
publiseringstidspunktet, og at tildeling 
av forskningstid og forskningsmidler fra 
høyskolen forutsetter åpen publisering.
Det som er i ferd med å skje her, må også 
ses i sammenheng med endringer som 
med virkning fra forrige årsskifte ble gjort 
i tellekantsystemet, til fordel for fag hvor 
delt forfatterskap er vanlig, særlig med 
utenlandske medforfattere. Tendensielt 
vil dette svekke humanioras posisjon. 
Og det er grunn til å tro at den ensidige 
satsingen på OA-publisering vil forsterke 
denne tendensen, og tvinge våre fag bort 
fra andre publiseringsmåter. 

Det er litt komisk når departementet 
slår fast at det må være et mål at forskere 
finner det både naturlig og akademisk 
attraktivt å publisere i tidsskrifter som 
er åpent tilgjengelige for allmennheten. 
Tror departementet at internasjonale 
vitenskapelige tidsskrifter med åpen 
tilgang vil få forfatterne til å skrive mer 
forståelig for allmennheten enn de ville 
gjort i abonnementsbaserte tidsskrifter, 
og mer enn for eksempel historikere gjør 
her til lands i andre kanaler? 

Det er etter dette – i hvert fall på 
kort sikt – en fare for at OA-politikken, 
slik den er foreslått utformet, vil flytte 
flere økonomiske ressurser over fra de 
humanistiske fagene til medisin, realfag og 
teknologifag. På lengre sikt er det fare for 
at norsk vil bli borte som forskningsspråk 
– og slik sett også at vårt norske publikum 
vil bli mindre, ikke større. 
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Gro Hagemann har vært landeier på 
Värmlandsnäs siden 2003. Torpet 

ligger ca. 15 mil øst for Askim, i et fredelig, 
vennlig kulturlandskap i hjertet av det som 
har vært värmlendingenes kornkammer. 
Tuntreet, en majestetisk eik, ble visstnok 
f lyttet til eiendommen en gang rundt 
forrige århundreskifte, men gir i all sin velde 
klart inntrykk av å ha opplevd langt flere 
århundreskifter. 
             Jeg treffer Gro her i slutten av juni. Etter 
å ha takket av som HIFO-leder og avsluttet 
årets historiedager med plenumsforedraget 
søndag formiddag, har hun fått med seg 
den svenske midtsommerfeiringen og noen 
dagers ro og fred. I det store auditoriet i 
Berte Kanuttes hus i Volda ga hun oss 
et kvartsekels tilbakeblikk, til de første 
historiedagene i Trondheim i 1989, og 
foreningens grunnleggelse året etter, og 
formante oss, kolleger og HIFO-medlemmer, 
til å tenke stort, om historiefaget, faghistorien 
og fagets samfunnsrelevans.

Seniors perspektiv

Foto: privat.

Gro Hagemann: arbeid, kjønn og politikk

Gro Hagemann lar seg vanskelig plassere. Gjennom fem tiår i fagets 
tjeneste har hun vært opptatt av å overskride grensene mellom politisk 
historie, sosialhistorie, kulturhistorie og kjønnshistorie. De interessante 
spørsmålene angår selvfølgelig alle disse feltene.

Hege Roll-Hansen
Førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge

Det var ikke helt tilfeldig at du havnet her, 
på den svenske gläsbygden?

Tja, det var både tilfeldig og ikke, som så 
mye annet. Jeg var på visning og ble servert 
kaffe på glassverandaen i solskyggen fra 
eiketreet – og visste med det samme at 
her bare måtte jeg bli. Men du sikter vel til 
kontakten jeg har hatt med Sverige gjennom 
mange tiår. Det stemmer at jeg har veldig 
mange faglige kontakter og gode venner i 
Sverige. Feltet kvinne- og kjønnshistorie har 
hatt en bredere institusjonell forankring her 
enn i de andre nordiske landene, og dette 
har gitt rike muligheter, også for oss ikke-
svensker. Jeg har hatt flere lengre opphold 
som gjesteforsker ved svenske institusjoner, 
i Uppsala og Stockholm. For meg som 
forsker på velferdsstat og sosialdemokrati 
har det komparative perspektivet, 
sammenlikningen mellom det norske og det 
svenske samfunnet gitt viktige innsikter – om 
både forskjeller og likheter. Nærkontakten 
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Tre skandinaviske historikere på forstadstog i København i 2011. Christina Florin fra Stockholms 
Universitet, Karin Lützen fra Roskilde og Gro Hagemann fra Oslo har møttes årlig siden 2000 til en 
helg med fag, kultur og sosialt samvær. Foto: privat.

Gro Hagemann som ny sosiologistudent 
høsten 1967. Bildet er tatt i Niels Juels 
gate i Oslo, der Sosiologisk institutt 
disponerte en gammel villa før SV-bygget 
på Blindern ble åpnet i 1968. Foto: 
Harald Føsker.med lokalsamfunnet her på Värmlandsnes, 

hvor Sverigedemokratene fikk 20 prosent av 
stemmene sist høst, har selvfølgelig utdypet 
kjennskapen til et ganske annet Sverige enn 
det jeg kjente fra før.

I foredraget ditt i Volda holdt du opp 1989 
som et viktig tidsskille – selv har du vært aktiv 
og toneangivende historiker, i flere tiår både før 
og etter dette skillet. Hvorfor ble det historie?

Jeg har pleid å si at det var Max Weber 
som gjorde meg til historiker, som sosiologi-
student på Blindern på 1960-tallet. Jeg 
valgte, etter møtet med Weber, historie som 
hovedfag, ikke nordisk eller sosiologi.

Og med valget av tema for hovedoppgave 
var retningen lagt? 

Gro Hagemann på Island i oktober 1975. Hun holdt 
foredrag om kvinnehistorie på Universitetet i Reykjavík og 
i Nordens hus, der hun også var innkvartert som gjest en 
hel uke. Sammen med Hagemann står to representanter 
for vertskapet. Til venstre  Guđrún Jónsdóttir, kontorsjef 
på Nordens hus, til høyre Þóra Kristjánsdóttir, ansvarlig 
for utstillingene i huset. Foto: privat.

Planen var opprinnelig å skrive en 
sosialhistorisk oppgave om kvinnene i 
industrisamfunnet Odda. Men jeg fant 
liksom ikke noe fotfeste i prosjektet, 
og i stedet kom fascinasjonen for 
stortingsdebatten om nattarbeid og 
særvern for kvinnelige industriarbeidere. 
En konf likt med mange tydelige 
dilemmaer og ingen egentlig enkle svar. 
Det er ikke tvil om at hovedoppgaven er 
et 70-tallsprodukt, preget av marxistiske 
og feministiske tilnærminger, men det er 
ingen synliggjøringshistorie, det dreier seg 
ikke først og fremst om å løfte fram de 
glemte kvinnene – men om en artikulert 
politisk konflikt. Jeg husker at min veileder 
Per Maurseth sa om hovedoppgaven min 
at det er jo ingenting spesielt nyskapende 
med den. 
             

Var det ment som kritikk eller anerkjennelse?
             

Mest det siste kanskje? Han hadde nok 
fryktet noe annet – genremessig forholdt 
hovedoppgaven seg ganske lojalt til de faglige 
konvensjonene, med politiske aktører og 
stortingskilder og så videre.
             

Tematikken, og debatten om særvern for 
kvinnelige industriarbeidere, har fortsatt å 
oppta deg?

Ja, det er noe med denne konflikten og 
dilemmaene rundt den, som jeg ikke blir 
helt ferdig med. Spørsmålet om forholdet 

mellom like rettigheter og sosial rettferdighet, 
kjønn eller klasse, blir svært tydelig. For meg 
som forsker har dessuten viktige nordiske 
og internasjonale kontakter oppstått 
rundt diskusjonene om særvern, og hele 
medborgerskapstematikken springer jo også 
på en måte ut av denne typen spørsmål – om 
de kjønnede premissene for rettigheter og 
samfunnsdeltakelse.

 Når begynte du å se på deg selv som forsker?
             

Jeg var veldig opptatt av faget og så tidlig 
på meg selv som historiker. Jobben jeg fikk 
på Norsk privatarkivinstitutt rett etter 
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hovedfag, med å spore opp, registrere og 
ordne kvinnehistoriske arkiv, gjorde jeg langt 
på vei til en forskerjobb. Jeg laget forslag til 
forskningsoppgaver som jeg formidlet videre 
til hovedfagsstudenter. At jeg selv skulle ta 
doktorgrad, eller bli professor, var overhodet 
ikke en del av min horisont. 

Men du hadde allerede en posisjon i det 
gryende kvinnehistoriske miljøet i Norge? 

Ja, i kraft av hovedoppgaven og de 
kvinnehistoriske arkivene. Og ikke minst 
gjennom kontakten med Ida Blom, som 
har spilt rollen som min faglige mentor. 
Sammen redigerte vi antologien Kvinner 
selv: sju bidrag til norsk kvinnehistorie, som 
kom ut i 1977. I denne perioden hadde jeg 
mye med Bergensmiljøet å gjøre, og opplevde 
det som inkluderende og positivt, en helt 
annen stemning enn i Oslo. Også folk som 
Knut Mykland og Rolf Danielsen ga støtte 
og oppmuntring, selv om de utvilsomt 
definerte seg på god avstand fra oss unge 
kvinnehistorikere faglig sett.

Men faglig alvor ble det først i 1981, da 
jeg ble tilknyttet et stort prosjekt finansiert av 
kvinneforskningsmidler fra Forskningsrådet. 
Ida Blom, Ståle Dyrvik, Anne Lise Seip 
og Sølvi Sogner var seniorer, og jeg var 
forskerrekrutt sammen med Kari Melby 
og flere andre. Det var en utrolig viktig og 
privilegert tid. Samarbeidet i denne gruppen 
var bestemmende for hvordan arbeidet mitt 
om syersker og telegrafistinner utviklet seg. 
Det var Ståle Dyrvik som etter hvert foreslo 
at jeg skulle lage en doktoravhandling av 
prosjektet. 

Prosjektet var del av et nordisk 
kvinnehistorisk nettverk, ikke minst takket 
være Idas utstrakte kontaktnett. Gunnar 
Qvist var en del av dette, og Gunhild 

Kyle, som etterfulgte ham som professor i 
Göteborg, og som døde nå i februar. Gunhild 
har betydd svært mye for meg, som kollega 
og venn. Det store etiske alvoret som hun 
nærmet seg faget med, gjorde sterkt inntrykk 
på meg den gangen. Hun spente på en måte 
opp en større himmel over det vi drev med. 
             

Du har snakket om ditt historikerliv på 
1980- og 90-tallet som en reise, kan du si litt 
mer om hvor den reisen gikk? 

Jeg startet ut med forankring i en 
marxistisk inspirert tradisjon, med blikk 
for det materielle og økonomiske grunnlaget 
for utbytting og klasserelasjoner. Forholdet 
til produksjonskreftene var bestemmende. 
Fra tiden som mellomfagsstudent i sen-
middelalder og tidlig nytid ble jeg flittig leser 
av tidsskriftet Past and Present og ble opptatt 
av diskusjonene om kapitalismens tidligste 
faser. Christopher Hill ble min favoritt blant 
de britiske marxistene. I avhandlingsarbeidet 
ble jeg inspirert av kritiske økonomi- og 
teknologihistorikere, som Harry Braverman 
og David Noble, og av feminister som 
kritiserte rådende teorier og utformet nye. Et 
hovedspørsmål ble det moderne arbeidslivets 
kjønnsdeling. Sammen med svenske Ulla 
Wikander tok jeg initiativet til en egen 
sesjon om «Sexual division of labour» på den 
økonomiske verdenshistorikerkongressen i 
Bern i 1986. Vi inviterte friskt historikere 
vi gjerne ville diskutere med, blant andre 
Jane Lewis og Alice Kessler-Harris, som 
var sentrale figurer innenfor britisk og 
amerikansk kvinnehistorie. Dette ble 
opptakten til et mangeårig samarbeid som 
resulterte i boka Protecting Women: Labour 
Legislation in Europe, the United States, and 
Australia, 1880–1920 i 1995.

Alice Kessler-Harris har i alle år vært 

en viktig samarbeidspartner og god venn, 
og det pågår fortsatt. 

Men det startet altså i Bern. Det var også 
på denne tiden du la bredsiden til i debatten 
med Ottar Dahl, i Historisk tidsskrift i 
1986? 

Ottar Dahl åpnet med en artikkel 
der han avfeiet kvinnehistorien som 
sektordisiplin, som løst og fast om kvinner, 
og derfor et ufruktbart spor i forhold til 
historiefagets utvikling. Det dreide seg 
om en dyptgående faglig uenighet, vi 
delte ikke oppfatningen av det teoretiske 
kjønnsperspektivets overskridende 
potensiale. Når Ottar Dahl likevel må 
få en plass blant mine faglige forbilder, er 
det fordi han møtte faglig uenighet med 
respekt og alvor. Det var nok av de som 
heller harselerte med kvinnehistorien. 
Ottar Dahl anerkjente begrunnede 
argumenter, selv om han var uenig i dem. 
På den måten har han fungert som en viktig 
støtte for motstemmer i faget. 
            

Er det riktig å forstå denne artikkelen 
som et program fra din side, for kjønnshistorie 
som prosjekt?

 Ja, kanskje – jeg står fortsatt i all 
hovedsak for innholdet i den artikkelen. 
Selv om jeg nok har mindre tro på 
heldekkende synteser enn jeg hadde den 
gangen, både at det skulle være tilnærmet 
mulig, og at det skulle være ønskelig. Nå 
tror jeg mer på posisjonerte synteser, 
eller situerte, som det het i sjargongen. 
Det betyr ikke at man nødvendigvis skal 
bringe sin egen forskerperson eksplisitt 
inn i teksten, men at men skal skrive fra 
et sted, med et tydelig siktemål.

Hagemann sammen med Alice Kessler-Harris på 
en internasjonal workshop om «Shifting Notions of 
Social Citizenship» i juni 2014. Diskusjonene gikk 
over tre dager og foregikk i Columbia University 
Center i Paris. Det inngikk i en rekke seminarer 
under overskriften «The Two Wests». Foto: privat.

I løpet av avhandlingsarbeidet og 
80-tallet skjedde det altså en gradvis teoretisk 
nyorientering fra marxisme og sosialhistorie til 
feministisk teori og kulturhistorie?

I løpet av dette tiåret ble det klart for 
meg at makt og ulikhet også bygger på 
kulturelle betingelser. Kjønnsforskjeller 
kan ikke bare forstås som en effekt av 
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økonomiske interesser, men er i høy grad 
også resultat av normer og konvensjoner, 
av språk. 

Året før jeg disputerte, i 1988, var 
jeg norsk representant på Salzburg-
seminaret, der temaet var «gender and 
the humanities». Seminaret varte i 
fjorten dager og var ledet av en gruppe 
framragende humanister. Blant dem Joan 
Scott, som der lanserte perspektiver som 
samme år ble publisert i boka Gender 
and the Politics of History. Hun utfordret 
bruken av «kvinner» som sosial kategori, 
slik den gjerne ble brukt i sosialhistorien. 
Dette er en kategori med en innbygget 
norm, mens den framstilles som nøytralt 
deskriptiv. Den analytiske kategorien 

må derfor være kjønn, ikke kvinner, 
mente Joan Scott. Hun representerte 
noe helt annet og åpnet for meg en dør til 
dekonstruksjonen av historisk overleverte 
premisser. Mens 1980-tallet var tiåret 
der vi lette etter nye tilnærminger og 
teorier, ble 90-tallet tiden for å praktisere 
disse, prøve ut perspektivene, og ikke 
minst diskutere dem. Mange av de viktige 
diskusjonene foregikk i miljøet rundt 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 
der de teoretiske ambisjonene var høye. 
             

 Men ikke uten kontroverser? 

Deler av kjønnsforskningen utviklet 
seg i retninger jeg ikke kunne slutte meg 

til. Det ble for eksempel tatt initiativ til 
en alternativ forskningsmelding basert 
på den såkalte standpunktsteorien, 
ideen om at kvinner, fordi de er 
undertrykt, har en pr iv i legert 
tilgang til sannheten. For meg ble 
det vanskelig å godta tankene om en 
egen feminin rasjonalitet og moral. 
Dette brakte meg opp i den tøffeste 
faglige konf likten jeg har opplevd. 
Men samtidig var det en periode av 
spennende teoretiske utforskninger og 
diskusjoner, om kjønn og vitenskap og 
politikk. Poststrukturalismen var et 
fruktbart utgangspunkt, men utartet 
etter hvert til ahistorisk skolastikk. 
Mot slutten av 1990-årene var vi f lere 
som hadde behov for å vende tilbake til 
empirien. Kvinneforskningsseminaret 
på Vatnahalsen i 1999, om empirisk 
forskning etter poststrukturalismen, 
var et tydelig uttrykk for dette. NFR-
programmet Kjønn i endring, som jeg 
ledet, fikk også en slik innretning. 

Men alt handlet ikke om kjønns-
historie. På 1990-tallet ble du professor 
på Blindern, og forfatter av bind ni av 
Aschehougs Norgeshistorie. Fikk de nye 
teoretiske impulsene konsekvenser for den 
faghistoriske mainstream? 

Absolutt. Nye strømninger satte 
sitt tydelige preg på diskusjonene også 
i det etablerte fagmiljøet. Innenfor 
okkupasjonshistorien begynte ting å 
skje, det ble snakket om revisjonisme 
og oppgjør med Skodvin-skolen. Fra 
ulike hold ble etablerte kategorier og 
naturaliserte størrelser problematisert 
– det var et klart slektskap, mener jeg, 
mellom Øystein Sørensens store prosjekt 

Gro Hagemann i Umeå 1986/87. Samarbeidet med nordiske kolleger var tett i denne perioden, og særlig 
sterk var kontakten til Sverige. Hagemann ble invitert til seminarer eller som gjesteforsker på de fleste
svenske universitetene. Den mest aktive politiske perioden var over, men engasjementet var der fortsatt. 
«Sovjet ut av Afghanistan» står det på jakkemerket. Foto: Lena Sondrell.

om nasjonal identitet, og utviklingen av 
et systematisk kjønnsperspektiv. Vi fikk 
sannhetsdebatt, poststrukturalisme 
og ny kulturhistorie. For meg ble 
Fosam, forum for samtidshistorie, et 
lovende faglig samarbeid der nye faglige 
perspektiver skulle utvikles. Dessverre 
fikk vi det ikke riktig til.

Etter årtusenskiftet har vi sett at 
oppgjøret med de store fortellingene har 
gjort noe med faghistorikernes autoritet 
– interessen for historie er ikke blitt 
mindre, men vi, historikerne, har ikke 
lenger noen privilegert posisjon når det 
gjelder å fortolke og bruke fortiden. 
Den franske historikeren François 
Hartog skriver veldig spennende 
om dette, synes jeg. Overordnet sett 
hevder han en grunnleggende forskjell 
mellom 1800-tallets tilbakeskuende 
historisme, interessen for historien for 
sin egen del, og vår tids presentisme, 
der historien forstås og fortolkes ut 
fra interesse for samtiden. Litt som for 
Francis Fukyama blir 1989 stående som 
et skille for Hartog; om ikke som «the 
end of history», så åpner oppbruddet 
fra de def inerende storpolitiske 
motsetningene for nye logikker i måten 
vi sorterer begivenheter, ideologier og 
utviklingstrekk.  

I foredraget ditt i Volda fikk antikk-
historikeren Hartog og boka hans, Regimes 
of Historicity, status som noe vi bare kunne 
våge å la være å lese, hvis vi fortsatt ville 
ha noe med deg å g jøre – 

Det er mulig jeg var vel bombastisk 
– jeg kom over Hartog for noen år 
siden og synes han har vært veldig 
inspirerende når det gjelder dette med 
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å tenke stort, og å sette fagutviklingen 
inn i en større sammenheng. Jeg er ikke 
ferdig med boka selv, men mener absolutt 
å ha dekning for anbefalingen.
             

I sin tale til deg da du fylte 60 år 
trakk Astrid de Vibe fram som et typisk 
trekk behovet for å stoppe opp i ethvert 
resonnement, eget eller andres, for å si at 

Gro Hagemann anbefaler François Hartog på 
det sterkeste under historiedagene i Volda, 2016. 
Foto: Henrik Olav Mathiesen.

– men, kunne det ikke like g jerne ha vært 
motsatt? Jeg merket meg dette fordi det stemte 
så godt med min erfaring g jennom mange 
lange veiledningstimer – men kjenner du deg 
selv ig jen i det?

Ja, jeg er vel en temmelig kontrær 
person. Som student på 70-tallet var jeg 
blant de som alltid skulle kritisere og 
protestere – en plage, helt sikkert. Jeg har 
alltid vært drevet av en impuls til å snu 
alle steiner enda en gang, finne ut om det 
ikke egentlig kunne ha vært motsatt. De 
to kontroversene jeg har snakket om, om 
historiefaget og om kjønnsforskningen, 
er begge resultater av en slik impuls, 
og en motvilje mot å bli fanget i faglige 
stereotypier. Francis Sejersted har hevdet 
at historieskrivingen skal være befestende 
og befriende, det synes jeg er en viktig 
formulering. Jeg har vært fascinert av 
å prøve å undersøke de argumentene 
vi ikke sympatiserer med, de som ikke 
umiddelbart står fram som riktige. 
             

Du har brukt mye energi på å forstå logikken 
i argumentene mot kvinnelig stemmerett for 
eksempel?

 Ja, fordi jeg tenker at det er der det 
mest interessante ligger i denne saken. 
             

Uten at det betyr at du mener at kvinner 
ikke burde ha rett til å stemme ved valg?
            
 Nei, nettopp. Jeg er jo ikke imot 
parlamentarismen heller, men har vært 
opptatt av å forstå begrunnelsene i den 
posisjonen – det ble Dagsnytt atten av 
det!

 I innledningen til festskriftet som kom 
på 70-årsdagen din, står det om det fag feltet 
du har vært med på å skape, at det ligger 
i skjæringspunktet mellom sosialhistorie, 
kulturhistorie og politisk historie. Jeg lurer 
likevel på om ikke den politiske historien 
har en slags forrang? At du ofte har skrevet 
om politiske aktører, om ulike interesser og 
stridigheter som utkjempes mellom dem? 
             
Jeg tror du kan ha rett i det – hvis vi vi 
holder oss til en bredere definisjon av 
politikk. For i en eller annen forstand har 
jeg vel hele veien vært opptatt av makt, 
hegemoni, konflikt, dilemma. Jeg har tro 
på begrepet politisk kultur, som handler 
om de uskrevne reglene for hva aktørene 
kunne snakke om og hvordan. Dette er, 
tenker jeg, noe annet enn den snevre 
og reduksjonistiske politiske historien. 

Joan Scott kommer inn her også. Med 
tittelen «the politics of history» har hun 
markert en annen forståelse av politikk 
– ikke som det formaliserte spillet om 
makt mellom interessegrupper – men om 
hvordan andre former for maktrelasjoner 
og implisitte verdihierarkier virker i 
historiefaget. 

I innledningen til avhandlingen din 
forteller du om da du som barn fikk din aller 
første kjøpekjole – det var stor stas fordi alle 
klær så langt hadde vært hjemmesydde. En 
av opponentene påpekte det ironiske i å åpne 
avhandlingen med å kle på – siden historikerens 
oppgave jo er å kle av! Dette med å kle av har jo 
vært en viktig metafor i den politiske historien?

 Ja, og det er kanskje litt derfor jeg 
nøler med å definere meg som politisk 

EU-nettverket CLIOHRESnet varte i fem år fra 2005 til 2010. Her er deltakerne i arbeidsgruppe 
4 samlet på det siste plenumsmøtet i Brüssel. Gro Hagemann til høyre, og Synne Corell i midten av 
bildet. Foto: privat.



30 31

Oppvask på verandaen. Gro Hagemann på fjelltur 
med venner sommeren 2006. Foto: privat.

Over alle grenser
Spørsmålet ”Hva er lokalhistorie?” har fulgt fag-
feltet siden det ble etablert på begynnelsen av 
det 20. århundre. Men kanskje har det aldri vært 

mer påtrengende enn nå. For det er ikke lenger 
selvsagt at historie dreier seg om ”fortid” el-
ler bare om fortid. Flere historiebegreper med 
ulike tidsforståelser konkurrerer om oppmerk-
somheten. Og kan vi snakke om det lokale som 
et sted, et bestemt territorium med et bestemt 
samfunn i vår nettbaserte tid? Hva er forresten 
et sted, og hva betyr samfunn i dag? Både tid 
og rom er i bevegelse som en følge av prosess-
ene vi samler under merkelappen globalisering, 
men også som et resultat av nye betingelser for 
erkjennelse. Det gjør selvrefleksjon til et nødven-
dig grep i all forskning og historieskriving.

For påmeldingsinformasjon, se:
www.lokalhistorie.no/seminarer/kommende-
seminarer/

Seminar 10.–11. november 2016, Norsk lokalhistorisk institutt

historiker. Men ig jen, det spørs jo 
hvordan vi definerer politikk. Jeg er 
skeptisk til ideen om at handlingene 
alltid styres av rene egeninteresser, slik 
Seip-skolen i norsk historiografi gjerne 
er blitt forstått. Men Fredrik Thue har i 
de to siste utgavene av Historisk tidsskrift 
lansert en veldig interessant og ambisiøs 
nyfortolkning, der han ser Seips versjon 
av kildekritikken som beslektet med 
den estetiske modernismen, som et 
dekonstruksjonsprosjekt – det er mulig 
jeg må revurdere min forståelse både 
av Seip, og av avkledningsmetaforen.

Du valgte å bruke ditt første pensjonist-
år som leder av HIFO, som du også var 
i foreningens første tid, for 25 år siden. 

Det vitner om et nokså stort engasjement, 
å gå inn i krevende fagpolitisk arbeid, når 
du kunne ha prioritert egen forskning, 
barnebarn og eiendomspleie?  
             

Det kan du kanskje si – selv om 
både barnebarna og eiendommen også 
har fått sitt, verre har det vel tidvis 
vært med forskningen. Det har vært et 
viktig HIFO-år, både omorganiseringen 
av arkivverket og omleggingen til 
open access-publisering av Historisk 
tidsskrift, er saker som kan få store 
konsekvenser for norske historikeres 
arbeidsbetingelser og den faglige 
offentligheten. Jeg synes det har vært 
veldig spennende, og krevende, å få 
være med å formulere historikerlaugets 
standpunkt i disse sakene. Som 
tidsskrifteier har foreningen et særlig 
ansvar for å legge føringer på det 
viktigste norskspråklige fagorganets 
framtid. HIFO er noe helt annet enn 
da vi startet ut for 20 år siden, jeg er 
imponert over profesjonaliteten, og 
engasjementet og evnen til å tenke og 
handle prinsipielt. 

Men du ville ikke ta en periode til? 

Nei, der er jeg veldig bestemt. Det 
har vært f lott å være HIFO-leder, 
men jeg har ikke tid til å fortsette, 
jeg har for mange ting jeg har lyst til 
å g jøre, prosjekter og ideer å prøve 
ut. For eksempel skal jeg endelig 
sette meg ned og få skrevet ferdig 
husarbeidsboken som jeg har snakket 
om siden vi begynte påprosjektet om 

det moderne husarbeidet. Med tiden 
er det blitt viktig for meg å g jøre 
tilnærmingen til husarbeidet bredere, 
det skal ikke handle bare om politikken 
og rettighetene – om velferdsstatens 
inkludering og ekskludering av de 
husarbeidende som i en forstand var 
utgangspunktet mitt – jeg vil skrive også 

om kunnskapsfeltet og om praksisen. 
Dette er tanker og perspektiv jeg har 
prøvd ut for eksempel når jeg har 
holdt på med dette med kjøkken, i 
ganske konkret forstand. Jeg vil utvide 
historikerblikket, fornye meg faglig, 
det er jo det historiefaget burde handle 
om.
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Historisk fotografi forbindes gjerne 
med såkalte svarthvitt-bilder. Men 

helt siden fotografiet ble lansert i 1839 
forsøkte man å finne måter å gjengi 
motivenes naturlige farger. 

Et viktig g jennombrudd var 
teknikken autokrom som ble lansert av 
de franske brødrene Lumière i 1907. 
Bilder i farger basert på fotografi fantes 
i andre formater i denne perioden, 
men da som håndkolorering eller ved å 
fargelegge gjennom ulike trykkmetoder, 
ikke gjennom en fotografisk prosess. 
Med autokromteknikken ble fargene 
skapt fotokjemisk av farget potetstivelse. 
Bildene er opptatt som direkte positive 
på en glassplate i kameraet og kan 
fremvises som lysbilde g jennom 
projisering. Autokrom hadde begrenset 
utbredelse, men var den viktigste 
fargefototeknikken frem til 1930-årene, 
da den ble utkonkurrert av Kodachrome 
og Agfacolor.

Hanna Resvoll-Holmsen (1873–
1943) var en pioner som botaniker og 
naturverner. Det var hun også innen 
fargefotografi. I 1908 tok hun i bruk 
den nye fotografiske teknikken under 
feltarbeid på Svalbard. Bildene er brukt 
til å dokumentere og kartlegge floraen. 
Det finnes et stort arkiv med fotografisk 
dokumentasjon etter henne og hennes 

familie. De fleste er i svart/hvitt, men 
noen er i farger. Hva sier fargene?

I Den norske turistforenings 
årbok ved jubileumsåret i 1918 finner 
vi hennes fargefotografier som trykte 
fargeillustrasjoner i hennes artikkel 
«Av høifjeldsfloraen». Fargene er viktig 
i hennes beskrivelse: Floraen er «smaa 
skjønhetsaabenbaringer i form og farve 
… Men du maa ikke tro det er for å bli 
beundret av dig, at den har indrettet 
sig paa denne måte. Nei, det er for at 
sommerfuglen ikke skal overse den 
under sin f lagrende f lukt». Plukkes 
blomstene kan menneskets beundring bli 
skjebnesvanger for naturen. Bevisstheten 
om naturens rikdommer og at mennesker 
ikke skal forstyrre harmonien i «dens 
store fornuftige husholdning» er et 
viktig etisk anliggende for Resvoll-
Holmsen. Temaer som naturvern og 
biodiversitet utvikles, som i dag ikke 
er mindre aktuelle. Og det historiske 
fotografiet er i dag et viktig redskap 
til å skape bevissthet om naturgitte og 
menneskeskapte endringer, historisk 
diversitet.

Gjennom Hanna Resvoll-Holmsens 
fargefotografi, i autokrom, kan vi, uten å 
gripe inn i «husholdningen», fastholde i 
erindringen fargene i denne forglemmegei 
i krattets mangfold fra 1911.

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Fotospalten

Forglemmegei

Forglemmegei. Foto: Hanna Resvoll-Holmsen. 1911. Autokrom.
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Ein av ekskursjonane på historiedagane i år gjekk innom Ivar Aasen-tunet i 
Ørsta. Anders Aanes i Ivar Aasen-tunet har funne fram ein kladd av eit dikt, som 
mange reknar som denne mannen sitt beste. Diktet er ei vise ein kan syngje, og 
det er nettopp det f leire har gjort. Diktet vart såleis gjort kjent i 1975 av ein av 
våre mest kjende visesongarar. Han tok seg til rette og kutta strofe to. Elleve år 
seinare gjorde ein annan kjent musikar og komponist sin versjon av visa, og han 
sløyfa strofe fire. I originalen er det fem strofer. Diktaren spør vi ikkje etter, men 
kva heiter diktet, og kva tid kom diktet ut første gongen?

Kildenøtt HIFOs reisestipend for 2017

HIFO – Den norske historiske forening deler hvert år ut ett eller 
flere reisestipend på inntil kr. 10 000 til medlemmer. 

HIFOs 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 2017 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.

Søknadsfrist er 18. november 2016.

For søknadsskjema, retningslinjer og mer informasjon om HIFOs reisestipend og 
søknadsprosessen, se HIFOs hjemmesider, hifo.no. 

Spørsmål kan sendes til post@hifo.no.

svar på kildenøtt s. 36
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Diktet heiter «Gagnløysa», diktaren er sjølvsagt Ivar Aasen, og 
diktet kom ut første gongen i 1851.

Eg vil so gjerne syngja og veit meg ingjen Song,

Kvar Stubben, som eg veit, hev eg sungje.

Til [Paa] Fusk og Fille-Visor var sakte ingjen Trong,

[av slike Ting da ha’ mid ein Dungje.]

dan væxer upp som Soppen paa ein Dungje. 

Men mangt so lyt ein nytta, naar inkje betre finst,

daa lyt ein ofto taka dan Ting, ein vyrde minst. 

Slikt hender baade Kjeisar og Kungje. 

Merknad: Det som står i skarpe klammer står mellom linjene i 
manuskriptet. I den endelege teksten frå Aasen gjekk han for både 
[Paa] og [av slike Ting da ha’ mid ein Dungje].

Svar på kildenøtt

Portrett av Ivar Aasen. Påskrift på tegningen: «Tegnet efter Naturen af J. Sæthern 1895»
Eier: Nasjonalbiblioteket.
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Returadresse:

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

Gards- og slektshistorie • Bygdehistorie • Byhistorie • Regionhistorie • Årbok • Årsskrift • Rapport 

Nytt BOKprosjekt under utarbeidelse?
Bokstav og Bilde: Best på Bokproduksjon i Baltikum!

Typografi, design, bildearbeid • Trykk og innbinding • Rådgivning/grafiske tips 

Be om pris: post@bokstavogbilde.no • Arne Kjeldstadli, tlf: 41 31 77 
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: Hol historielag oppdaga Bokstav og Bilde  

ved en tilfeldighet og det ble et lykketreff.  
Imøtekommende, proff  til tåspissene og til  
å stole på. Hva mer kan en forvente?  
En samarbeidspartner vi kommer til å bruke mer.  
Knut Medhus, Hol historielag

Sollia forlag bruker Bokstav og Bilde as som 
grafisk leverandør, og har hatt  daglig leder Arne 
Kjeldstadli som ansvarlig leverandør siden 1992. 
Forlegger Bjørn Brænd

Kristiansund kommune har samarbeidet med Arne 
Kjeldstadli/bokstavogbilde.no i forbindelse med 
trykking av 2 lokalhistoriske bøker. Samarbeidet 
har fra første dag vært knirkefritt. Begge produk-
sjonene ble levert  til avtalt dato og kvaliteten på 
bøkene har vært helt i samsvar med de avtalte 
spesifikasjonene.   Petter Ingeberg, Informa-
sjonsleder Kristiansudnd kommune

Vi har hatt gleda av å samarbeide med 
Bokstav og Bilde ved Arne Kjeldstadli i 2015 på 
«Folkesong I Hallingdal». 600 songar frå kjelder 
i Hallingdal. Oppfølging, gode grafiske idear og 
makalaus service frå Kjeldstadli kjenneteikner 
erfaringa vår dei 5 månadene han var «vår» 
mann. Når prisen og kvaliteten på arbeidet også 
var svært tilfredstillande kan vi ikkje anna enn å 
anbefale Bokstav og Bilde til nye kundar.  
Martin Myhr og Gunnlaug Lien Myhr

Bokstav og Bilde as produserte boka «Viul –  
industri og samfunn» for meg. Jeg får stadig ros 
for fin layout!  I tillegg til høy kvalitet i de forskjel-
lige delene av prosessen, var samarbeidet enkelt 
med rask respons og gode forslag til løsninger.   
Grete Borgersrud, lokalhistorisk forfatter

Arne Kjeldstadlis bedrift Bokstav og Bilde leverer 
raskt og rimeleg kvalitetsarbeid i alle ledd av ein 
lang prosess frå trykkeklart manus til ferdig bok. 
Kjeldstadli er også fotograf  som kan skaffe ori-
ginalt illustrasjonsmateriale av høg kvalitet. Han 
praktiserer ein ubyråkratisk arbeidsmåte med 
tett oppfølgjng av kundane. Kåre Olav Solhjell, 
Gol, lokalhistorisk forfattar

Jeg har fått trykket mine tre siste bøker hois Arne 
Kjeldstadli. Det var en fornøyelse å samarbeide 
med han. Avtalene ble effektuert presis på dagen, 
og resultatene ble særdeles bra. Han hadde 
alltid gode faglige råd å gi.  Han var en god 
medspiller i en hektisk sluttfase, noe som var 
meget verdifullt. Jeg anbefaler fagmannen Arne 
Kjeldstadli når det gjelder trykking av bøker m.m. 
Lasse Thorseth, forfatter.  
Tidl. programsekr. i NRK Fjernsynet.

Jeg har samarbeidet med Arne Kjeldstadli og 
Bokstav og Bilde i en årrekke. Bokstav og Bilde 
anbefales.   
Trond Andersson, billedkunstner, Ål 

Mitt boksamarbeid med Bokstav og Bilde har 
vore prega av god stemning, kvalitet og orden. 
Der er meg ei glede å anbefale firmaet.  Thor 
Warberg, Ål historielag og kunstforening

Grieg Medialog har lenge benyttet Bokstav og 
Bilde as som som hovedleverandør på trykk og 
innbinding. Rask og pålitelig service, samt gode 
priser gjør at vi fortsetter med det.
Espen Moe-Nilssen, Grieg Medialog

Bokstav og Bilde har levert grafiske tjenester til 
meg i mange år. Kombinasjonen av faglig innsikt, 
serviceorientert kundebehandling og presist nivå 
på logistikken, gir alltid gode resultater.  
Anders Olsen, Dovre Design, Dombås

Jeg har fått mye positiv omtale av boka mi, «Slå 
med ljå». Dette er en bok på 322 sider og med 
over 700 illustrasjoner, vesentlig fotografier. 
Rosen for boka må jeg i stor grad dele med Arne 
Kjeldstadli. Han gjorde en utrolig god jobb med 
utforming og trykking av boka. Det som ikke  
direkte synes i boka, er det fine arbeidsfelles-
skapet vi hadde under arbeidet med den. Jeg ser 
derfor med glede fram til vårt neste møte om ny 
bok. Hans Petter Evensen, forfatter

Arne Kjeldstadli i Bokstav og Bilde AS leverer 
produksjonsoppdrag raskt og effektivt til gode 
priser.  Svein Sandnes, forlegger
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Best pris: post@bokstavogbilde.no • tlf: 41 31 77 22 • Drammen/Oslo

Bjørn Dymbe

Gamle Hol  i penn og pensel
Bjørn Dymbe
Født på Voss 1937.
Befalsskulen for infanteriet frå 1956
Aspirant i lensmannseteten frå 1958.
Lensmannsbetjent i Hol frå 1958 til 1979.Politiskulen 1959-60
Lensmann i Nes frå 1979
Lensmann i Gol og Hemsedal frå 1989.Deleksamenar i teikning, måling og skulptur ved Høgskolen i Telemark.

Hospitert ved Vince academia de dibujo  y pintura, Malaga
Fleire sommarsemester ved Vossaskulen  for biletkunst.
Ei rekke kurs ved ymse kunstskular.
Mange utstillingar frå 1983.
Innkjøpt av både offentlege og  private verksemder.

Gamle Hol i penn og pensel er både ein presentasjon av kunstnaren Bjørn Dymbe
og eit lokalhistorisk dokument over eldre bygningar i Hol, nokre som enno står, andre er borte.

Me veit at mange set stor pris på Bjørn Dymbe sin kunst, ikkje minst penneteikningane og 
akvarellane hans. Her vil du møte Bjørn i om lag 120 teikningar og akvarellar. 

Hol historielag er stolte av å ha fått æra av å presentere Bjørn Dymbe i ei bok. På denne måten  
kan enno fleire få glede seg over teikningane og akvarellane hans og kunnskapen om tun og bygningar 

i Hol vil auke.

9 788299 917292

ISBN 978-82-999172-9-2
Hol historielag

Gamle Hol i penn og pensel

  ISBN 978-82-99816779

9 788299 816779

Harald L. Johansen

Måneskinnsmjølet“Måneskinnsmjølet” er noe så sjeldent som en norsk 

kollektivroman skrevet på dialekt. Handlingen utspiller seg i ei bygd på 

Østlandet i mellomkrigstida. Motsetningen mellom husmenn og  

tenestefolk og storbønder står sentralt i handlingen. På Knatterud har 

husbonden gjennom generasjoner utnytta jintene på garden. 

Resultatet blir til tider en lausonge.

I sentrum av et bredt persongalleri møter vi kjæresteparet Elise og 

Johan. Hu er kokke på en av gardene i bygda, mens Johan er gardsgutt 

på en annen gard. Han drømmer som så mange gutter på landsbygda 

om å få “pløye blåmyra”. Og han får hyre og drar ut med en lastebåt over 

Atlanterhavet, mens brorparten av lønna sendes Elise, som samler utstyr 

til en felles husholdning.
Elise jobber sammen med Emma, som blir forsøkt voldtatt av 

Knatterud-bonden. Det blir forhindra under dramatiske 

omstendigheter, og Emma forelsker seg i den nye lensmann 

Lorang. Emma minner husmannsparet Anne og Lorang i 

Knatterudstugua om deres egen datter Line, som 

Knatterud-bonden hadde gjort gravid. Både hu og sønnen 

døde under fødselen. 
Anne er sjøl resultatet av et møte mellom den forrige 

Knatterud-bonden og tenestejinta Anna. Hu vart satt bort til et 

husmannspar i nabobygda, men Anne har ikke gitt opp håpet om at 

mora hennes fortsatt er i live, og at hu skal finne henne. Enka etter den 

siste Knatterud-bonden er advokat, og har 

etter hvert en plan for hvordan rettferdigheten kan gjenopprettes. 

Dette er en roman som handler om fattigdom, tragedier, mystikk, gleder 

og sorger, om utnytting, fornedring og samhold i ei norsk bygd på 

Østlandet i mellomkrigstida. Sentralt i skildringa står noen sterke 

kvinner som vil opp og fram.

ISBN 978-82-92945-03-2
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Harald L. Johansen 

(f. 13. november 1945) i Romedal. 

Har siden 18 års alder arbeidet som 

kjøpmann og entreprenør, fra 1970 til 

1998 som selvstendig næringsdrivende. 

Fra 1998 som ansatt som prosjektleder 

og arbeidsleder i et større 

entreprenørfirma i Oslo.

Han har førerkort for alle  

typer kjøretøy og yrkesbevis som fører 

av gravemaskin, bulldozer,  

hjullaster, traktor med graveutstyr og 

dumper. Han har offentlig yrkesbevis 

for ervervsdykking, og har som følge av 

dette gjennomført en rekke oppdrag 

med særdeles stor vanskelighetsgrad. 

Legg så til at han har fire  

internasjonale gullmedaljer for 

konstruksjon av anatomisk riktig  

verktøy. Om alt dette har han i 2007 

skrevet og utgitt boka  

“Å leve det er livsfarlig”.  

“Måneskinnsmjølet” er hans første 

skjønnlitterære utgivelse.

Også fra Svein Sandnes Bokforlag

Octavia E. Butler

Skyldfolk
Året er 1976, og Dana, en nygift, 

moderne svart amerikansk kvinne skal 

markere sin 26. fødselsdag sammen med 

sin hvite mann, Kevin. Mens de pakker 

ut sine bøker i sitt nye hjem utenfor 

Los Angeles, blir Dana svimmel og 

forsvinner rett foran en måpende Kevin.

På et uforklarlig vis våkner hun opp igjen 

ved ei elv der en gutt holder på å drukne. 

Dana redder ham, og finner etter hvert 

ut at han heter Rufus og er sønn av en 

plantasjeeier i Maryland. 

Og at året er 1819!

H
arald L. Johansen

9 788292 495032

Knut Medhus og Eivind Østbye

Lordane Garvagh –  pionerar i fjella våre

Hol historielag

Hol historielag ISBN 978-82-999-172-5-4

9 788299 917254

Lordane Garvagh – pionerar i fjella våre
Med denne boka vil me fortelja soga om to irske /engelske lordar som tapte sjela si til Skarvheimen, Rondane og Aurland. Fisking i dei gode lakseelvane der, men fyrst og fremst livet i fjellet vart for desse to frå den engelske overklasse, eit svært viktig pauserom i deira liv. Her fekk dei leva du det dei aldri kunne som lordar heime i England. Dei vart nære venner av fattigfolket her og møtte dei med stor respekt.Boka er gjennomillustrert med foto frå fjellområda dei vanka i og frå heimemiløjet deira. Lordane Garvagh er også på mange måtar turist- pionerar i innlandet.
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Denne boka inneheld folkesongar som kan knytast til Hallingdal frå dei tre  

siste århundra. Den eldste direkte kjelda er fødd på slutten av 17oo-talet, og  

den yngste 200 år seinare. Songane er henta frå notenedskrifter frå 1800-talet,  

lydbandopptak frå 1900-talet og frå levande kjelder i dag. Her finn ein alt frå 

låttetralling, skjemtsame bygdeviser, bånsullar, regler og stev til såre 

kjærleiksviser, mellomalderballadar og religiøse folketonar.

Gunnlaug Lien Myhr
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ISBN 978-82-93206-20-0

FOLKESONG
frå Hallingdal

FOLKESONG frå H
allingdal

Årringer
Skogbygda TrySil

Lasse ThorseTh

Å
r

r
in

g
e

r
  L

a
s

s
e

 T
h

o
r

s
e

T
h

I denne boken har jeg gjort et forsøk på å skildre det enorme slit som våre 

forfedre, skogsarbeiderne, kjørerne og fløterne måtte leve med. Alt måtte gjøres 

med handmakt, fra treet ble felt, til det kom fram til fabrikkene langs Klarälven. 

Det har vært en teknisk revolusjon i Trysilskogen i de siste 60 årene. 

Skogsarbeiderne, i gammeldags forstand, finnes ikke lenger, maskinoperatørene 

har tatt deres plass. De styrer alle prosesser med en liten spake, i nært sam-

arbeid med datamaskiner. Den eneste, og viktige prosessen der maskinene 

måtte gi tapt, var i elva, der fløterne med sin tømmerhake var de eneste som 

kunne løse flokene i fossestryk og bakevjer. Men nå er også det slutt.

Lasse Thorseth

Kontrastene var store. Utislag var tungt og arbeidskrevende, til maskinene tok over.

«Je fikk et sinn å spelle på,

je stemte det åt skogen ...» 
dagfinn grønoSeT

Hans Petter Evensen 

Slå med ljå

Bruk av håndredskap  

i blomstereng og annen slåttemark 
SOLLIA FORLAG

Slå med ljå 
«Slå med ljå» tar for seg arbeidsoppgaver 

 og gleder ved stell av blomstereng, grasplen, 

kultureng og annen slåttemark med miljø-  

og menneskevennlig håndredskap.

Bruk av ljå og orv, slipestein og bryne, rive, 

lauvkniv og bakketørking eller hesjing med  

håndredskap er en viktig del av historien til  

landbruket i Norge. I andre områder av Europa, 

som Transilvania i Romania, er denne redskapen 

en del av hverdagen til husdyrbonden.

Basert på praktisk og teoretisk kunnskap om vår 

egen slåttehistorie og dagens praksis i Transilvania, 

viser boka hvordan håndredskap kan brukes  

i småskala- og hobbylandbruk, i hager og parker, 

opplevelseslandbruk, ved slått av torvtak,  

museumsarbeid og grønn omsorg.
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