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Seniors perspektiv

Historien tilhører de unge. I denne utgaven av Historikeren tar vi et blikk på 
ulike sider av undervisning og formidling av historie som fag. 

Kravet og ønsket om å være relevante for samtiden preger faget både innenfra – i 
form av evalueringer og rapporter – og utenfra – i kampen om midler og synlighet 
i offentligheten. I møte med studenter og elever får faget imidlertid på beste måte 
prøvd sin relevans. 

Morgenbladet kåret for en stund siden ti «fantastiske formidlere». Gledelig nok 
var det to historikere som nådde opp i konkurransen, medisinhistoriker Anne Kveim 
Lie og middelalderhistoriker John McNicol. Elisabeth Teige har tatt en prat med 
sistnevnte om hvordan man når fram til studentene og om undervisningsmetoder. 
Finnes det en Johns metode? 

En av utfordringene som preger undervisningsdebattene om dagen er bruken av 
digitale hjelpemidler. Maria Antonie Sæther har derfor tatt en titt på nylig lanserte 
NDLA Historie og vurderer nettressursens potensial som supplement til tradisjonelt 
undervisningsmateriell. 

Men hva med de unge selv? HIFO arrangerer hvert år «Historiekonkurransen» 
hvor elever i ungdomsskolen og videregående skole inviteres til å sende inn egne tekster. 
I dette nummeret presenteres en av vinnerne og vi får et utdrag fra vinnerteksten. 
I Seniors perspektiv om Einar-Arne Drivenes, tar Bjørn-Petter Finstad oss blant 
annet med tilbake til oppstarten av Universitetet i Tromsø på 1970-tallet og gir et 
spennende innblikk i hvordan studentene selv var med på å prege og utvikle den 
lokale forsknings- og undervisningskulturen.

Vi får også rapport fra HIFOs lokallagsseminar hvor et av temaene var nettopp 
rekruttering og historikeridentitet.

God lesing!
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Marthe Hommerstad
Leder, HIFO

Det nærmer seg slutten av 2016, og en oppsummering av året som har gått for 
HIFO er nærliggende. Det har vært et aktivt år, og mye jeg kunne nevnt. 

Men, i et post-valg modus (og vi vet alle hvilket valg) føler jeg det er andre ting vi 
historikere skal fokusere på.

Mange føler de politiske hendelsene det siste året, og da spesielt Brexit og enda 
mere presidentvalget i USA, som urovekkende. Disse hendelsene har utspilt seg i 
land vi sammenligner oss med, dette er land vi føler at vi kjenner. Vi ser at sosiale 
forskjeller, økonomiske problemer og en stadig mer polarisert befolkning skaper større 
gnisninger og gir grobunn for populisme og hat. Samtidig foregår det en forferdelig 
krig i Syria på femte året hvor menneskelig grusomhet og stormaktenes interesser 
gjør situasjonen uhyggelig. 

Derfor, i en tid hvor dommedagsprofetier om utbruddet av den tredje verdenskrig 
blir fortalt våre barn, er det viktig at historikerne bruker rollen som formidler av 
kunnskap om tidligere tiders begivenheter. Even Lange benyttet denne rollen i et 
radiointervju på NRK. Det er grunn til å sammenligne våre dager med vanskelige 
tider i mellomkrigsårene, sa han, vi har levd i en «lykke-tid» de siste 30++ årene, og 
vi føler at det vi nå opplever etter finanskrisen i 2008 er tilbakeslag. Men det er ikke 
det samme som at resultatet vil bli det samme som i mellomkrigstiden. Å benytte 
historien som «beviser» på dommedagsprofetier er uriktig, og det er her det er viktig 

at historikeren kjenner sin rolle. Vi, som utdannede historikere, påpekte Lange, vet 
at det ikke er en lovmessighet at historien gjentar seg selv.

Imidlertid, vi ser at historikerens uavhengige rolle utfordres i mange land. 
Blant annet gjør Polens myndigheter alt de kan for å benekte at polakker deltok i 
jødeutryddelsen under andre verdenskrig, og HIFOs representant ble selv angrepet i 
Moskva ved en seremoni arrangert av den russiske menneskerettighetsorganisasjonen 
Memorial. Angriperne, fra en nasjonalistisk ungdomsorganisasjon, protesterte mot 
«alternativ historie» som utfordret den offentlige sannheten. 

Det er ubehagelig når nasjonal selvforståelse blir utfordret av ny kunnskap, og 
historiske fortellinger blir kritisert. Dette gjelder også Norge, og vi må selv tørre å 
reflektere over vår egen rolle og våre landsmenns fortolkninger. Nye generasjoner 
med historikere skal utfordre og provosere – på den måten får vi ny kunnskap som 
gir nye perspektiver på etablerte historiske teorier.

Jeg vil derfor ønske alle HIFOs medlemmer en god jul og et godt nytt år – et år 
hvor vi skal arbeide for at vår kunnskap kan få folk til å reflektere over vår tid, og 
den forgangne.

Intervjuet med Even Lange og Hilde Sandvik var i Ytring på NRK Radio, 13.11.16.

Lederen har ordet



6 7

Nyheter

Johns metode
Intervju John med McNicol1 (på telefon fra Australia)

I mars 2016 inviterte Morgenbladet studenter, lesere og publikum til å 
nominere sin favoritt blant Norges formidlere. Da nominasjonsrunden 
ble avsluttet sto 383 navn på Morgenbladets liste. Da 39 finalister 
noen uker senere ble til ti vinnere, sto historikeren, universitetslektoren 
John igjen som en av disse ti. Hvordan tenker en fantastisk formidler 
om det å formidle? Hva er det han gjør som har gjort ham så populær 
blant studentene? Hva er viktig for ham i hans undervisning? Og finnes 
det en «Johns metode»?  

Elisabeth Teige
Førstelektor, Høgskulen i Volda

I oversikten over de 39 finalistene har 
Morgenbladet valgt dette sitatet til 

å beskrive John: «Har g jenoppfunnet 
historieformidlingen, blant annet med 
Middelalder-Oslo i dataspillversjon.»2 Det 
er litt av et skussmål. 

– Hyggelig at folk sier det. Det er 
supert at jeg har klart å gi det inntrykket. 
For det er ikke så lett å se hva alle 
kollegene gjør i seminarrommet og 
forelesningen. Det er underviseren og 
studenten som er der. Men det synes vel 
i evalueringer og når jeg møter studenter 
utenfor forelesningen. 

Jeg har vært heldig når det gjelder 

priser og slikt. Noen av de oppleggene 
jeg har pønsket ut er lette å vise frem, 
for eksempel Minecraft. Jeg kan 
presentere pedagogikken og tankene 
mine ganske visuelt, og jeg kan vise 
resultatene studentene har levert 
visuelt. Som Studentpubliseringsserien 
«Historieformidling» hvor tekstene er 
skrevet av masterstudenter på historie.3 
Dokumentasjonen av studentenes 
resultater er lett å synliggjøre.
Hva er det du g jør som er så annerledes? 

– Det er jo ikke slik at all min 
undervisning er fantastisk, all min 
undervisning er ikke en fest. Jeg jobber 

for å formidle det pensum og de kildene 
vi har lagt opp for at studentene skal 
forstå det best mulig. Jeg bruker mye 
tradisjonell tenking når det g jelder 
historiedidaktikk og den type ting, men 
jeg ser jo at mange undervisere er låste i 
sin holdning til undervisning og jeg har jo 
tross alt tenkt ut noen innovative emner 
og gjennomført dem. Det er for eksempel 
mange som snakker om å bruke dataspill 
i undervisningen, og det er forskning på 
det, men på universitetsnivå er det ikke 
så vidt jeg kjenner til tatt i bruk på denne 
måten. Så det tar jeg jo æren for. Og 
studentene vet at de er med på noe nytt. 

Men mitt fokus er på det studentene 
skal komme frem til. Ikke noe av dette 
ville fungert om ikke studentene la ned 
mye arbeid. De begynner med blanke 
ark og ender semesteret med ferdige 
publiserbare produkter og det er i denne 
prosessen læringen skjer. Studentene ser 
dette, de må jobbe hardt, men ser at de 
får til noe. Og for å få til noe må de ha 
lært noe. 
Gjennom hele samtalen legger John vekt på 
mestringsfølelsen hos studentene.

– Mestringsfølelse er viktig. Skal du gi 
studentene selvinnsikt og mestringsfølelse 
i historiefaget må man ta hensyn til 
på hvilket nivå studenten er, det er 
annerledes å jobbe med seminargrupper 
for førstesemesterstudenter enn på master. 
Det er ulikt nivå i hver gruppe også. Det 
er ulike personligheter, den retoriske 
selvsikre mannen på 25 og den stille og 
forsiktige kvinnen på 24, begge skal måtte 
strekke seg for å lære best mulig. 
 Sammenlignet med professorene har vi 

lektorer en mye større andel av stillingen 
knyttet til undervisningen, i tillegg til at 
den såkalte FoU-tiden er forsvinnende 
liten. Bruker du mye mer tid på 
undervisningsforberedelser enn kollegene 
dine? 

– Det vet jeg ikke. Vi er ikke så mange 
lektorer på IAKH, to faste på historie, en 
på konservering. Vi har 75% undervisning, 
de i førstestillinger har 46 %, men man må 
ikke se seg blind på tallene. Min jobb er 
å undervise og å forberede undervisning. 
Jeg føler ikke at jeg bruker for mye tid, 
det er hektisk i semestrene, men jeg er 
heldig, jeg føler jeg har fått riktig stiling. 
Andre kan føle det vanskeligere. Om du 
er i en undervisningsstilling, men egentlig 
har sterke forskningsambisjoner blir du 
trukket i flere retninger i stor grad fordi du 
ikke får tid til å gjøre ferdig bøker, artikler 
osv. Jeg har ikke en vanskelig stilling, for 
jeg føler at jeg har helt rett jobb og er 
heldig som har den. 
 Du underviser ved UiO. Har du inntrykk 
av at dine studenter er annerledes enn 
studenter ved andre institusjoner? 

– Det er vanskelig å svare på. Jeg 
har alltid undervist ved UiO. Jeg har jo 
holdt gjesteforelesninger, men da får du 
ikke samme følingen med studentene. I 
Oslo har vi gode studenter. Samtidig har 
vi ulike studentgrupper med ulike mål, 
og med ulike forutsetninger. Bachelor-
løpet i historie er der det er enklest å 
komme inn, å begynne på årsenheten 
er vanskeligere, og for å begynne på 
lektorprogrammet er snittet rundt 5. 
Internt mellom disse studentgruppene 
merker jeg en forskjell. Lektorstudentene 
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er for eksempel vant til å være dyktige 
på skolen, og de har et klart mål med 
utdannelsen sin. På vanlig bachelor er 
frafallet 30-40 %, på lektorprogrammet 
kan det telles på en hånd. Det gjør noe 
med seminarmiljøet. 
 Hva er det som er så fantastisk med å 
undervise? 

– Det å se læring hos studentene. 
Det å ha seminarer og diskutere med 
disse dyktige studentene gir meg læring 
og erfaringer. Jeg får en glede av det. For 
som underviser å erfare den gleden… Du 
må oppsøke den, du må ha lyst til å gå 
inn i undervisningsrommet og få læring 
til å skje. Da møter du forberedt. 

– Jeg er opptatt av å etablere 
kontrakter og kontakt med studentene. 
Arbeidskrav og oppgavene studentene 
skal arbeide med må oppleves meningsfylt 
for studentene. I seminarer skal vi jobbe 
med problemer, kilder og det pensumet 
som er forelagt. Og skal vi jobbe med 
det, så må studentene ha lest det de skal 
diskutere, ellers er det ikke noe vits. Jeg 
jobbet lenge med grep for å få dette til.
 Her viser John til «skrapelodds-
pedagogikken», som er en versjon av 
Team Based Learning (TBL), som han 
har tilpasset sin undervisning og sine emner. 

– Tidlig i semesteret etablerer jeg 
faste grupper, på 4-5 studenter. Da blir 
de kjent og det er lettere å diskutere i en 
fast mindre gruppe før disse meningene 
drøftes i hele seminargruppen. Jeg bruker 
skrapelodd for å få dem til å møte 
forberedt til undervisningen. 

Et pedagogisk virkemiddel er å 

legge inn feller. Da gir jeg bevisst to 
svaralternativer som begge kan være like 
riktig. En gruppe som får feil blir da gjerne 
forferdet, men de har da «ankearket» 
der de kan klage på «fasiten», men det 
innebærer at de må drøfte og argumentere 
for hvorfor fasiten er feil. Studentene sier 
da at «vi ble McNiclet», altså de leste 
kapitlet en gang til slik at de fikk vist 
at læreren tok «feil». Å stille spørsmål 
om igjen til problemene er drøftet fra 
mange vinkler er viktig, det bygger 
mestringsfølelse. Klager på fasiten må 
gjøres av gruppen, og når de får godkjent 
en anke så «vinner» de over meg (læreren) 
og dette binder gruppen sammen og igjen 
– bygger mestringsfølelse.

Det fungerer godt og jeg får 
gode tilbakemeldinger. Jeg får også 
tilbakemeldinger fra tidligere studenter 
som tar kontakt og forteller hvordan de 
bruker det de har lært. 
 Men det tar tid? Vi er nok mange som føler 
på at vi ikke har tid til å realisere de gode 
undervisningsoppleggene. 

– Det er tidkrevende! Men gøy fra 
starten av, og lettere de neste semestrene 
når du justerer opplegget litt. Jeg opplever 
at undervisningen nesten går av seg selv. 
Man må selvfølgelig vri det så det passer 
en selv og undervisningen. 
 Du klarer å engasjere og aktivisere 
studentene på en måte få andre klarer og 
g jennom denne samtalen så har jeg forstått 
at det handler om noe mer enn Minecraft 
og dataspill. Hvordan g jør du det? Har du 
en «Johns metode»? 

– Det handler om å se hver student 

i størst mulig grad. Det er vanskelig. Jeg 
har så innmari mange studenter og på 
ulike nivå. Hvis jeg skulle ønske noe: 
Jeg skulle ønske flere timer med hver 
enkelt student. Ikke mer undervisning, 
men enda mer tid til tilbakemeldinger, og 
litt færre studenter hvert semester. Det 
er et radikalt ønske, men viktig likevel. 

Det er viktig å bygge en gjensidig tillit 
i seminarene slik at studentene kan stille 
alle spørsmål. «Du lærer ingenting hvis 

1 John McNicol er universitetslektor i eldre historie ved IAKH, UiO. Han oppholder seg for 
tiden i Australia, ved University of Sydney.
2 Morgenbladet 27. mai 2016: https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/05/de-som-vekket-
nysgjerrigheten. Hentet 7.11.2016.
3 Emnet HIS4050 – Historieformidling, masteremne på IAKH. https://itunes.apple.com/au/
book/historieformidling-1/id820879335?mt=11 og open access på DUO ved UiO.

du ikke tør å drite deg ut» forteller jeg 
dem. Her er kjemi viktig. Jeg er streng 
og ledig på en gang. Det må være en 
balanse. De går der frivillig, og de må 
strekke seg. Det å få studentene til å 
strekke seg er kanskje den viktigste og 
vanskeligste oppgaven. Men også den 
mest belønnende når det virker.

Målet mitt er jo å ta alle studentene 
på like stort alvor. Og det forsøker jeg å 
få til så godt som mulig.

Skrapeloddmetoden

Skrapelodd er i denne sammenhengen små kort som er kodet opp mot et 

større sett med spørsmål som læreren lager. De fungerer på den måten at 

studentene skal skrape frem rubrikken for det svaralternativet de mener 

er riktig, slik får de umiddelbart vite om de har riktig eller galt svar ved å 

se hvilket symbol som skrapes frem.

Noter
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Historiefaget i videregående skole 
har i økende grad blitt nettbasert 

og digitalisert. Allerede da jeg gikk på 
videregående ble digitale læringsverktøy 
brukt i undervisningen, og den gangen var 
Sør-Trøndelag fylkeskommunes nettsted 
«Kildenett.no» nytt og aktuelt. De siste 
årene har det blitt lansert flere digitale 
læringsmidler, deriblant «Norgeshistorie.
no» som ble drøftet i forrige nummer av 
Historikeren. 

Det digitale historiefaget har lenge vært 
blant mine interesser, og problematisering 
av digitale læringsverktøy utgjorde en 
betydelig del av ved lektorutdanningen 
i historie ved NTNU. Nasjonal digital 
læringsarena (NDLA) lanserte i 2014 
en betaversjon av sin nye historiefaglige 
nettressurs for videregående skole, som ble 
klar til bruk ved skolestart i år. Etter å selv 
ha anvendt NDLA Historie i undervisning 
er det interessant å undersøke hvilken 

Digital historie

NDLA Historie 
– i retning et interaktivt historiefag i skolen?

NDLA Historie er blant de nyeste nettstedene tilrettelagt for historie-
undervisning i videregående skole. I hvilken grad kan nettressursen være 
et supplement der læreboka kommer til kort?

Maria Antonie Sæther
Styremedlem, HIFO Trøndelag

rolle læringsverktøyet egentlig kan ha i 
historieundervisningen. Hva er styrkene 
til NDLA Historie?

Kildekritikk som grunnleggende 
ferdighet i historiefaget

Diskusjoner rundt internetts rolle i 
undervisning har pågått lenge og er 
fortsatt aktuelle. Historiker Gertrude 
Himmelfarb uttalte i 1996 sterk kritikk 
mot internettets påvirkning på læring 
og forskning: «the Internet does not 
distinguish between the true and the 
false, the important and the trivial (...)».4 

Himmelfarbs bekymringer var knyttet til 
de store mengdene relevant og irrelevant 
informasjon som internett g jorde 
tilgjengelig, og jeg vil tro flere lærere har 
følt på Himmelfarbs frustrasjon i retting av 
elevtekster med et uegnet kildegrunnlag. 

Det er nettopp utfordringer knyttet 
til kilder og kildekritikk et læreverk som 

NDLA Historie, i samspill med god 
undervisning, bør bidra til å minske. 
Erik Lund beskrev i 2011 «Kildenett.
no» som et «tilrettelagt jaktterreng for 
elevene», noe som også er beskrivende for 
NDLA Historie.5 Å utvikle kildekritiske 
ferdigheter hos elevene bør være sentralt i 
undervisningen, men mine erfaringer fra 
lærerhverdagen tilsier at dette kan havne i 
bakgrunnen til fordel for arbeid med rene 
historiske framstillinger fra læreboka. 
Det varierte utvalget originalkilder bør 
derfor framheves som en av styrkene til 
NDLA Historie. 

Eleven som historiker
Nettstedet er et resultat av samarbeid 
mellom NDLA og Arkivverket, og 
oppsettet er basert på læreplan i historie. 
Prosjektleder Gro Anita Mortensen 
ved Statsarkivet i Trondheim uttalte i 
begynnelsen av prosjektet: «Hensikta er 
at skulane i langt større grad enn i dag skal 
få tilgang til viktige historier frå arkiva, 
og at elevane skal få jobbe med viktig 
arkivmateriale i læringssituasjonen».6 

 Jeg vil si at samarbeidet har gitt 
gode resultater, og med tanke på nettopp 
kildeutvalget er nettstedet en gavepakke 

Historiepensum er på nett, men eksamen foregår fremdeles (stort sett) på papir. Kan man forandre 
input uten at output også forandres? Tiden vil vise. Foto: ukjent/Nasjonalbiblioteket
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til lærere og elever. Dette stemmer 
med erfaringer lærere har gjort seg 
her i Trondheim, som forteller at de 
finner kilder og tilhørende oppgaver på 
NDLA  og anvender nettstedet som et 
supplement til læreboka. 

Kildeutvalget er nyttig av f lere 
årsaker. Kildene presenteres med godt 
formulerte  oppgaver og sammenhengen 
med kompetansemålene er tydelig 
formidlet. Oppgavene legger opp til at 
elevene må vurdere kilden nøye, blant 
annet ved å vurdere kildens opprinnelse 
og formål. 

Videre må elevene vurdere innholdet 
i kilden og plassere dette innholdet i 
dens historiske kontekst. De f leste 
lærebøker i historie har oppgaver som 
ligner, men utvalget er ofte lite og mindre 
variert. Kildehenvisninger er notert ved 
avbildningene av originalkildene, noe 
som illustrerer hvordan elevene selv kan 
føre kildehenvisninger i egne tekster og 
presentasjoner. 

Oppgavene legger også opp til at 
elevene kan arbeide med kildene på en 
måte som ligner mer på historikerens 
måte å arbeide på, der de må tyde 
håndskrift og får innblikk i kildens 
opprinnelige utforming, i motsetning til 
lærebøkenes transkriberte kildeutdrag. 
Ikke minst er det nyttig for elevene å få 
løsrevet seg fra nettopp læreboka, da flere 
elever forestiller seg historisk kunnskap 
som ferdigdannet i lærebøker og ikke noe 
som utvikles.7 

Elevers historieforståelse
Jeg er positivt overrasket over at 
læreplanens kompetansemål knyttet 

til hovedområdet «Historieforståelse 
og metode» ser ut til å være vektlagt i 
utarbeidelsen av fagstoff og oppgaver. 
Dette er blant de kompetansemålene som 
krever at elevene forstår historie som et 
vitenskapelig fag, bestående av mer enn 
historiske framstillinger. 

Spesielt vektleggingen av kvantitativ 
metode er interessant og kan kanskje sees 
i sammenheng med realfagssatsingen 
som har preget utdanningsdiskursen 
de siste årene. Min erfaring fra skolen 
tilsier at realfagssatsningen har påvirket 
elevenes syn på de ulike fagene, noe som 
har ført til at realfag har høy status blant 
mange elever. 

Sett i lys av dette vil bruk av kvantitativ 
metode i historiefaget sannsynligvis 
oppleves som mindre teksttungt og 
dermed motiverende for flere elever, da 
de får anvende realfaglige ferdigheter i 
arbeid med kilder som i utgangspunktet 
kan oppleves som lite relevant. Her er det 
bra at NDLA også viser svakheter ved 
kvantitativ metode, da det er viktig at 
elevene utvikler kildekritiske holdninger 
til statistikk, så vel som til andre kilder. 

Mer enn et supplement?
NDLA skal tilby kvalitetssikrete 
læringsmidler, som skal kunne brukes 
både med og uten lærebok i faget. Jeg 
har derfor sett nærmere på hvorvidt 
NDLA presenterer mer utdypende 
fagstoff der jeg mener enkelte lærebøker 
er mangelfulle. Jeg har i dette tilfellet 
sammenlignet med Gyldendals læreverk 
«Perspektiver». 

 Et av kompetansemålene i læreplan 
for historie er: «eleven skal kunne gjøre 

rede for sentrale trekk ved samisk 
historie og diskutere samenes forhold 
til stater med samisk bosetning fram 
til omkring midten av 1800-tallet». 
Læreboka «Perspektiver» sier  lite 
om samisk historie. Boka inneholder 
essayet «De andre», som redegjør for 
fornorskingspolitikken som ble ført 
ovenfor samene og nasjonale minoriteter, 
men tematikken er ellers lite redegjort 
for. I hvilken grad kan NDLA Historie 
være utfyllende? 

 NDLA har i forbindelse med dette 
kompetansemålet valgt å vektlegge 
Kautokeino-opprøret, som forøvrig 
ikke er nevnt i «Perspektiver». Her 
vil elevene få tilgang på fagstoff  og 
kilder som beskriver bakgrunnen for 
opprøret og opprørets gang, både fra et 
mikro- og makroperspektiv. Dessverre 
er det ikke knyttet mer fagstoff til dette 
kompetansemålet enn det som nå er 
nevnt. 

Samtidig har NDLA valgt å 
knytte aspekter ved samisk historie til 
kompetansemål som ikke innebærer 
samisk historie eksplisitt, noe som etter 
mitt syn er fordelaktig. Et eksempel 
på dette fagstoffet om samiske jegere 
som knyttes til kompetansemålet om 
naturressurser og teknologisk utvikling 
i tidlige samfunn. Dette kan skape økt 
forståelse for samisk historie som en 
del av et større narrativ og ikke som en 
eksotisk, enkeltstående fortelling.  

Lærebøkenes begrensninger
Ifølge læreplanen skal elevene også 
kunne redeg jøre for den norske 
nasjonalstatens politikk overfor urfolk, 

nasjonale og etniske minoriteter på 
1800- og 1900-tallet, og diskutere noen 
konsekvenser av denne politikken. Med 
hensyn til dette kompetansemålet vil 
jeg hevde NDLA tilbyr fagstoff som 
belyser tematikken i større grad enn 
eksempelvis «Perspektiver», og muligens 
andre lærebøker som brukes i skolen 
i dag. 

Jeg liker svært godt at NDLA 
presenterer perspektiver ved de reisendes 
historie som ikke kun dreier seg om 
fornorskingspolitikk og overgrep, men 
også generelt om bakgrunn, levemåte og 
kultur. Det presenteres også utdypende 
fagstoff om kvenenes historie, noe 
som er bra. Fagstoff som omhandler 
forfølgelsen av jødene er så vidt jeg kan 
se ikke koblet til dette kompetansemålet, 
men blir formidlet i sammenheng med 
2.verdenskrig. Det mangler litt fagstoff 
knyttet til skogfinnene, men her vil jo 
en av styrkene til et digitalt læreverk 
komme til nytte: fagstoff kan legges til, 
oppdateres og utdypes når som helst. 

NDLA har tilrettelagt for innspill 
fra brukere i form av kommentarfelt, 
noe som åpner opp for litt dugnadsarbeid 
fra de som ønsker videreutvikling av 
nettstedets ressurser. I den sammenheng 
kan også det økonomiske hensynet sees 
som fordelaktig, da oppdatering og 
videreutvikling av et digitalt læreverk 
koster mindre enn trykking av oppdaterte 
lærebøker. 

Det interaktive historiefaget
Jeg vil si NDLA har utnyttet de 
mulighetene som ligger i et digitalt 
læreverk på en god måte. Oppgavene er 
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varierte og digitale virkemidler som film, 
lydklipp og lignende anvendes. Denne 
variasjonen i oppgaver, fagstoff og kilder 
gir elevene gode muligheter til å «gjøre 
historie» ved bruk av digitale virkemidler 
som i dag er en sentral del av de aller fleste 
elevers hverdag. 

Jeg anvendte betaversjonen i under-
visning på vg2 i vårsemesteret og opplevde 
den gangen alle lenkene som rotete og 
uoversiktlig. Dette har også andre lærere 
nevnt som en av svakhetene i utforming 
av nettsiden. Elevene fant ikke dette like 
utfordrende og jeg mener dette handler 
om utvikling av digitale lesestrategier. 
Mange elever har bedre utviklede digitale 
lesestrategier enn lærerne og vil kunne 
få godt utbytte av denne formen for 
interaktiv lesing.8 

I erfaringsutveksling med andre 
lærere framheves de interaktive kartene 
som svært nyttig i undervisningen, 
noe som ikke er overraskende. Det 
multimodale aspektet ved NDLA 

er noe historieressursen har fått 
skryt for allerede ved lanseringen av 
betaversjonen, og lektor Arne Jørgen 
Løvland har oppsummert dette godt på 
Skolemagasinet.no: «Når du lager digitale 
læreverk, har du et hav av muligheter. 
Du kan legge ut lyd, video, animasjoner, 
grafer, tabeller, interaktive øvelser, bilder 
og lignende, kanskje ikke først og fremst 
for å gjøre læringsprosessen så mye bedre, 
men for å skape variasjon og motivasjon 
som kan føre til økt læring. Det er det som 
er det digitale læreverkets store fordel, 
og i historie-faget ser vi hva NDLA kan 
skape. Hvilke muligheter de har og hvor 
motiverende og spennende lærestoffet 
kan gjøres.»9 

Vi kan derfor håpe NDLA fortsetter 
å oppdatere og videreutvikle sitt læreverk 
i historie, slik at nettstedet tilbyr fagstoff 
der lærebøker kommer til kort og ikke 
minst; fortsetter å tilby elevene aktiviteter 
som kan oppleves som relevante og 
motiverende. 

Noter

HIFO-nytt

Lokallagsseminaret i Oslo 18.–19.november 2016

Det var godt oppmøte da HIFO Østlandet inviterte til lokallagsseminar 
i Oslo. Kun to lokallag uteble. Programmet spente fra vandring i Oslos 
historiske fattigkvarter til konferanse i Slottsbiblioteket.

Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

Seminaret startet allikevel i «Abels 
tårn» på Blindern. HIFOs lokallags-

seminarer arrangeres jevnlig, og hver 
gang er et nytt lokallag vertskap. Denne 

gangen fikk HIFO blant annet besøk 
av Kulturvernforbundets styreleder 
Jørg Eirik Waula. HIFO er, som eneste 
profesjonsorganisasjon, medlem av 

Seminardeltakerne ønskes velkommen i Slottsbiblioteket. Slottsbiblioteket inneholder bøker som ble 
igjen da Bernadottene forlot Slottet i 1905. Foto: Amund Pedersen

4 Daniel J. Cohen og Roy Rosenzweig, Digital history: a guide to gathering, preseving and resenting 
the past on the web. University of Pensylvania Press 2006:1.
5 Erik lund, Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, Universitetsforlaget 2011:35.
6 https:/arkivverket/Arkivverket/om-oss/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Arkivverket-
NDLA-SANT. 
7Erik Lund, Historiedidaktikk: en håndbok for studenter og lærere, 4.utgave, Universitetsforlaget 
2011: 31.
8 http://digitaldidaktikk.no/refleksjon/detalj/digital-lesing.
9 http://www.skolemagasinet.no/709-ndla-historie.
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Onsdag 9. november arrangerte 
HIFO Trøndelag åpent møte om 

tysk byggeaktivitet i Norge under andre 
verdenskrig, med spørsmålet «Bygde Nazi-
Tyskland landet?» som gjennomgangstema. 
Bortimot 100 interesserte møtte opp for å 
høre forskere fortelle om resultater fra det 
nylig avsluttede prosjektet om Organization 
Todt.

Hans Otto Frøland holdt innlegg om 
de tyske byggeplanene i Norge, og hvordan 
disse kom i gang som en del av arbeidet 
med «Festung Norwegen» langs kystlinja. 
Mye av arbeidet i Nord-Norge ble utført 
i forbindelse med det planlagte angrepet 
på Sovjetunionen (operasjon Barbarossa), 
deriblant byggingen av Polarjernbanen.

Simon Gogl så nærmere på de tyske 
byggeselskapene som kom til Norge. På 
det meste var de nesten 400 i tallet, og den 
store strømmen kom våren og sommeren 
1942, da den norske avdelingen av OT, 
Einsatzgruppe Wiking, ble etablert i Oslo. 
En stor del av aktiviteten til disse selskapene 
ble finansiert av okkupasjonskontoen i 
Norge, men i tillegg fantes et hemmeligholdt 
tysk krigsbudsjett av ukjent størrelse, som 
viser at den totale aktiviteten var mye høyere 
enn tidligere antatt.

Mats Ingulstad fokuserte på den norske 
byggebransjens bidrag. Totalt var 10-15 % 
av den norske arbeidsstokken involvert i 
tyskinitiert arbeid. Mange av disse deltok 
frivillig, fristet av høye lønninger, men det 
finnes eksempler på tvang og trusler. De 

Kulturvernforbundet, sammen med 
blant andre Fortidsminneforeningen, 
Landslaget for Lokalhistorie, Norges 
Metallsøkerforening, Landsforbundet 
av Motorhistoriske Kjøretøyklubber og 
en rekke andre foreninger. 

«Så hva g jør HIFO i dette 
forbundet?», lød spørsmålet fra salen. 

Diskusjonen omkring spørsmålet 
ledet forsamlingen til å konkludere 
med at Kulturvernforbundet kunne 
ha en tyngre interessepolitisk rolle 
som pådriver i saker som er viktig 
for alle medlemsorganisasjonene, 
da Kulturvernforbundet kan tale 
for omkring 230 000 medlemmer. 
Denne tyngden kan være viktig 
inn mot prosessene som foregår i 
Arkivverket, eller når man skal tale 
med departementene.

Det sure og kalde høstværet satt 
tonen for den påfølgende byvandringen. 
Johanne Bergkvist og Caroline Juterud 
fra Oslo byarkiv tok deltagerne med på 
en historisk vandring blant fillepellere, 

tukthusfanger og sinnsykeasylanter 
i Oslos gamle fattigstrøk. Turens 
sluttpunkt var en eksklusiv titt inn 
i vevrommet i den gamle arbeids-
anstalten Prins Christian Augusts 
Minde. «Prindsen» fungerte gjennom 
1800-tallet som fattighus, arbeidshus, 
dollhus og som fattigsykehus. Kvelden 
ble avsluttet i varmen hos en av byens 
tradisjonsrike restauratører, Cafe Sara.

Lørdagen g ik k med t i l  en 
oppdatering fra alle lokallagene 
og utveksling av erfaringer. Dette 
foregikk i Slottsbiblioteket, som 
på tross av navnet var lokalisert hos 
dagens vert, Nasjonalbiblioteket. 
Altså ingen audiens hos Kongen... 
Men det ble en livlig diskusjon om 
medlemsrekruttering, historiedager 
og arrangementsg jennomføring. 
Forsamlingen virket enige om at HIFO 
hadde en viktig identitetsskapende rolle 
for dem som jobber med historie i Norge, 
og at en viktig rekrutteringsarena for 
organisasjonen er masterstudenter. 

HIFO-nytt

Bygde Nazi-Tyskland landet?

Ragnhild Green Helgås
HIFO Trøndelag

ble heller ikke straffeforfulgt etter krigen, 
da det ble ansett som uhensiktsmessig å 
miste en så stor andel av arbeidsføre menn.

Kristoffer Eliassen Grini har skrevet 
masteroppgave i arkeologi om byggingen 
av ubåtbasen Dora i Trondheim. Byggingen 
bød på f lere utfordringer, særlig fordi 
grunnen der basen ble bygd ikke var egnet 
for så store konstruksjoner. Bunkeren Dora 
1, som stod ferdig i 1943, er Norges største 
krigsminne og huser i dag Arkivsenteret i 
Trondheim.

Møtet ble arrangert i samarbeid med 
Rustkammeret, forsvarets museum for  
militærhistorie i Trøndelag. 

Professor Hans Otto Frøland ved Institutt for 
historiske  studier, NTNU foredrar. 
Foto: Ragnhild Green Helgås
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HIFO-nytt

Historiekonkurransen 2016

«Data! Data! Data!», sier Sherlock 
Holmes et sted, «Jeg kan ikke 

lage murstein uten leire». Det er denne 
tanken, eller snarere en variant av den, som 
HIFOs skoleseksjon har lagt til grunn for 
«Historiekonkurransen». 

Elev/forsker
Hensikten med Historiekonkurransen er at 
skoleelever selv skal samle inn historiske data 
for dermed bedre å kunne forstå historiefaget 
og hvordan det er bygget opp. Ved å grave 
i det nære og partikulære – familiens egen 
historie – blir elevene også nødt til å forklare 
samfunnet og de historiske prosessene som 
familiemedlemmer var en del av. 

Ved å lete opp og tolke kildematerialet 
som enkelte familiemedlemmer har etterlatt 
seg, får elevene prøvd seg som detektiver – 
som forskere.

Dette motiverer åpenbart elevene. 
Som en tidligere deltaker har uttalt, 
ifølge Historiekonkurransens brosjyre, 
«interessen min steg med 110% da jeg fikk 
jobbe med en personlig vinkling!».

HIFOs historiekonkurranse for skoleelever tiltrekker seg hundretalls bidrag 
hvert år. Historikeren har sett på årets premierte bidrag og trykker også 
her, for første gang, deler av et av vinnerbidragene.

Henrik Olav Mathiesen
Historikeren

Prisvinnere

Videregående skole
1. Tor Arne Øygarden, Notodden vgs: «Trollmannen Eilev»
2. Hans Deila Rivrud, Notodden vgs: «Husmannen Halvor Karlsås»
3. Kaynat Rashid Tassadiq, Stovner vgs: «Jakten på stjernene: historien om min morfar»

Ungdomsskolen
1. Sander Andersen, Møre barne- og ungdomsskule: «Andre verdenskrig: hvordan 
påvirket dette hverdagslivet for barn og unge i Volda?»
2. Aria Dlawer Barzenje, Kråkerøy ungdomsskole: «Lyset i den mørke tunnelen: skyggen 
til en innvandrer»
3. Frida Tønnesen, Kruseløkka ungdomsskole: «Adoptivbarn på 1900-tallet»

Arbeidsliv
Tone Aamdal Rislaa og Silje Voreland Gran, Vennesla vgs: «En reise gjennom Asbjørns 
liv på sjøen»
Elise Krogstad, Kråkerøy ungdomsskole: «Arbeidsliv i forandring: noen yrker på 
1950-tallet»

Hederlig omtale
Une Sekkelsten, Bjertnes vgs: «Maalfrid Sekkelsten»Vinnerbidragene

Elever fra ungdomskolen og videregående 
skole konkurrerer hver for seg. I 2016 kom 
det inn 853 bidrag, og HIFOs jury har årlig 
en stor jobb med å sortere ut og vurdere 
bidragene.

De tre vinnerbidragene fra ungdoms-
skolen i 2016 fokuserer på barn og unges 
hverdag under andre verdenskrig, flukt 
og innvandring samt adopsjon. Intervjuer 
ligger til grunn, og bidragene er både 
fortellende og forklarende. Det ene bidraget 
blir av juryen omtalt som «velskrevet 
med et spisset problem. Kildebruken er 
god og sitater kommenteres og settes i 
sammenheng med sekundærlitteratur på 
en sømløs måte».

Vinnerbidragene fra videregående 
skole tematiserer innvandring fra Pakistan, 
husmannstilværelsen og trolldom på 
1800-tallet. En av bidragene berømmes for 
å ha forsøkt å «fremme rimelige antakelser 
[…] der kildene ikke alltid gir tydelige 
svar», og et annet for at eleven ikke låser 
seg til «enkeltforklaringer».

En hederlig omtale gis til et bidrag som 
ble levert som en film, noe retningslinjene 
åpner for, men som må være litt av en 
utfordring å gjennomføre. Allikevel, 
«Juryen kan ikke se hvordan eleven skulle 
klart dette bedre». Filmen kan sees på 
Historiekonkurransens nettside, www.
historiekonkurransen.no.

Arbeiderhistorie
HIFO samarbeider med Arbeider-
bevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark), 
som kårer det beste bidraget som omhandler 
arbeidslivshistorie. 

Vinnerbidraget fra ungdomsskolen 
trekker «linjer fra 1950- og 1960-årenes 
produksjon av klær og sko i Norge, til dagens 
framstilling av slike produkter i lavkostland 
i andre deler i verden». 

Bidraget som ble premiert i den 
videregående klassen, har med «episk 

kvalitet» beskrevet «to nøkkelmomenter 
i Asbjørn Rislaas arbeidsliv som sjømann, 
fra dekksgutt til kaptein», det vil si, 
«tidspunktene for på- og avmønstring», 
to tidspunkt som «faller sammen med 
gullalderen og rasjonalisering i norsk 
sjøfart».

Prisen for trolldom
Tor Arne Øygarden fra Notodden videre-
gående skole, som fikk prisen for beste 
bidrag i videregående klasse, innleder 
oppgaven sin slik: «Jeg har alltid visst 
tipptipptippoldefaren min hadde tittelen 
«Spå-Eilev», men aldri tenkt så mye over 
hvem han var […] Fortellinger om Eilev går 
igjen i mange historier. Det han kanskje er 
mest kjent for er å bli siktet i en trolldomssak 
i 1839. Dette skal være den siste i Norges 
historie.»

Her følger et utdrag fra oppgaven.
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Jeg har nå presentert det generelle livet til Eilev, med kilder for det meste hentet fra 
kirkebøker. Han virker til nå å være en helt normal mann som levde på 1800-tallet. 

Men fortellinger hentet fra historiebøker forteller om en helt annen person. Jeg vil nå se 
mer på hvordan han er beskrevet i fortellinger fra lokalsamlinga og dokumenter fra den 
kjente rettssaken. Historiene jeg har sett på kommer fra bøkene Gamalt fraa Telemork 
av Christoffer Gunnhejm, og Tussar og trolldom av Kjetil A. Flatin.

Når Eilev var i starten av 20-årene skal han ha reist til Nord-Norge, og brukt tid med 
finnemennesker, eller samer. Der skal han ha hatt spesielt kontakt med ei samisk jente, 
som lærte han trolldom. Ifølge historier skal han skal ha gått i en slags trolldomslære 
hos henne. Når han dro hjem igjen skal jenta ha kastet trolldom på han og gjort ham 
«helseveik» for resten av livet.

Det er vanskelig å si hva som gjorde at Eilev, en tilsynelatende normal gårdsgutt, fikk 
interesse for å lære å utøve trolldomskunster. Jeg har heller ikke funnet noe informasjon 
som viser at det var vanlig for vanlige nordmenn å reise og bo med samer. Noe av suksessen 
kan sees i sammenheng med det lokale området hans. Sauherad er kjent for å ha historier 
med trolldom involvert. Sagnet om Margit Hjukse finner sted i Sauherad. I sagnet om 
henne blir hun tatt med inn i fjellet av bergekongen. Å tilbringe tid med ei samisk jente 
kunne sammenlignes med Margit Hjukses tid i fjellet. Samene hadde i Norge vært 
forbundet med trolldom siden vikingtida. «Ganding» er et uttrykk som ble brukt om 
trolldomskunstene til samene.

Eilev Olsen Voldtvedt giftet seg 11. juli 1853. (SAK, Sauherad, Telemark (1851–1873). I Ministerialbok 
nr. I 7 - Ekteviede, s.145. https://media.digitalarkivet.no/view/5983/162)

Trollmannen Eilev (utdrag)

Tor Arne Øygarden
Notodden videregående skole

 Kanskje er det ikke så rart at et lokalsamfunn med overtroiske historie reagerte på 
at Eilev brukte tid med samer. Det skal også sies at den eneste kilden for kontakten med 
samene er fra en fortelling. Altså kan det hende det har blitt diktet opp i ettertid, og at 
han aldri har kjent en eneste same. Uansett er likhetstrekkene mellom det lokale sagnet 
om Margit Hjukse og denne historien om Spå-Eilev tydelige. Det kan hende de diktet opp 
dette med Spå-Eilev basert på malen etter sagnet om Margit Hjukse, for å få en skikkelig 
«forklaring» på hva han gjorde. Det kan være så enkelt at han bare fant ut at han kunne 
tjene penger på å lure folk.

 Det ser ut til at karrieren som spåmann startet mellom 1837 og 1839. I attesten fra 
1837 skrev sognepresten, som nevnt tidligere, at Eilev hadde et godt bygderykte som 
arbeidsmann. Den samme sognepresten vitnet i rettssaken i 1839, og fortalte da at Eilev 
hadde et bygderykte som spåmann og «sandsiger».

Trolldomshandlingen han var mest kjent for blant folk var å kunne frambringe folks 
ansikter i vann. Så de som ønsket å vite hvilken person de trengte fikk se ansiktet i en 
bolle med vann. I en historie kommer ei jente som heter Ingeborg til Spå-Eilev. Hun er 
fra Sauherad, men bor i Slemdal. Hun har fått i oppdrag om å dra til Sauherad for å få 
Eilev til å finne ut hvem som har stjålet fra naboen hennes. Eilev bruker den kjente bollen 
hans, og klarer å få frem ansiktet til tyven. Andre evner han var kjent for inkluderer å spå 
begivenheter i folks liv, finne bortkomne mennesker, dyr og gjenstander og å drive erotisk 
trolldom, uten at jeg ønsker å gå inn i detaljer på akkurat det.

 I 1840 ble Eilev stilt til høyesteretten i Norge. Det skal ha vært den aller siste i vår 
historie. Det viste seg også at lovene han ble dømt etter ikke lenger betød noe. De ble 
skrevet under Norge-Danmark unionen, og det var ikke tatt rede for ved helnorsk lov. I 
digitalarkivet har jeg funnet rettsdokumenter fra 1840.

[…]
Saken startet på lensmannsgården Berge i 1838. Eilev og husmannen Tollef Pedersen 

Slåttekåsa ble sammen anklaget i en tyverisak. Bakgrunnen var at Tollef skal ha stjålet korn 
fra bonden Christen Klev. Over 20 vitner skal ha anklaget Eilev for overtroisk bedrageri. 
En av vitnene var dattera til Tollef, Torgon Slåttekåsa. En gang hun kom til Spå-Eilev for 
å få hjelp til noe helt annet, konfronterte han henne med handlingene faren hadde gjort. 
Han truet henne med å ødelegge helsa til Tollef dersom hun ikke betalte for skadene 
han hadde gjort. Eilev ble også beskylt for å ha gått til Tollef, og truet han med ved å si at 
skjebnen ville straffe han dersom han ikke gjorde opp for skadene. Mange andre vitner 
påstod at han hadde gjort andre, merkelige, overtroiske ting. Selv nektet han. Han sa han 
bare hadde spådd litt for moro skyld. Anklagelsene mot Eilev var sterke ting på den tiden. 
Ting han ble anklaget for var å kunne komme i kontakt med djevelen gjennom sjamanistiske 
ritualer, bedrageri med overtroiske kunster og for å ville bli tilbedt som en gud.

Av underretten ble han dømt til 3 års arbeid i nærmeste festning, og deretter 
landsforvisning. Begrunnelsen var overtroisk bedrageri. Dommen ble anket opp til 
høyesteretten. Også der vitnet Torgon mot Eilev, på vegne av alle som hadde anklaget han. 

Historiekonkurransen 2016
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Sist Norske historiedager ble arrangert 
i Trondheim var i 2005. Da var det 

hundreårsmarkeringen for unionsopp-
løsningen som ble utgangspunktet for 
konferansens hovedtema. Også da tema for 
Norske historiedager 2017 skulle velges ble 
det tatt utgangspunkt i sentrale historiske 
hendelser som markeres dette året: at 
det er 500 år siden den protestantiske 
reformasjonen begynte og 100 år siden den 
russiske revolusjonen.

Komiteen som planlegger historie-
dagene har valgt å gi konferansen tittelen 
Omveltninger: reform og revolusjon. 
Temaet har en viss lokal forankring i 
byen hvor dramaet i 1536 utspant seg og 
som har vært et kirkelig sentrum i Norge 
både før og etter reformasjonen. Men 
temaet favner langt bredere enn dette og 

Av alle ting hevdet Eilev at vitneportrettene hennes ikke var verdige, fordi hun hadde 
stjålet kaker fra en gård på Svalestuen. Saken endte til slutt med at Eilev ble helt frikjent. 
Handlingene ble sett på som daddelverdige, men ikke straffbare. Underrettene i mange 
distrikter rettet seg fortsatt etter lover fra Danmark-Norge. Det var på denne tiden en 
konflikt mellom gamle lover som hang igjen i distriktene, og nye endringer som kom med 
Grunnloven. De nye ideene hadde altså ikke spredd seg ut i distriktene.

Konklusjonen i rettsaken viser at Norge på midten av 1800-tallet hadde utviklet 
seg. Norge var fortsatt et forholdsvis fattig bondeland, men ideene hadde utviklet seg 
fra århundrene før. Det viser at samfunnet er i utvikling mot det moderne samfunnet. 
Dette med overtro ble tatt mye mer alvorlig nærmere middelalderen. Hadde Eilev gjort 
de samme tingene et par århundre tidligere, er det ikke usannsynlig at han hadde blitt 
brent på bålet. Det finnes mange slike saker i Norges historie. Fra 1550 til 1700 er det 
dokumentert om lag 750 trolldomssaker. Av disse endte 300 med dødsdom og henrettelse. 
Behandlingen Eilev fikk viser at menneskets tanker på den tiden hadde begynt å utvikle 
seg mot en moderne forståelse, hvor folk blant annet ikke er like knyttet til overtro. I det 
minste var ikke lovene basert på overtro. Det viste seg at mange av lovene som ble brukt i 
rettssystemet hang etter fra Danmark-Norge tiden. Uten Grunnloven hadde rettssaken 
fått et helt annet utfall, og jeg ville nok ikke sittet her i dag.

Saken i høyesteretten bidro til å øke hans rykte. Historiene forteller at han etter 
rettsaken ble mer varsom på hvordan han oppførte seg. Han ble da mer kjent for sine 
tilsynelatende overnaturlige evner utenfor de lokale områdene. Disse lokale besøkene ble 
grunnlaget for mange av de lokale historiene som går om han. Statusen ble ganske stor. 
Folk som bodde ganske langt unna visste om han. Etter rettssaken var han ikke lenger en 
slitende arbeidsmann, men endte opp som landeier. Han fikk til og med egne leieboere 
på landjorda si. Det var ikke noen lover som nektet han å gjøre overtroiske kunster, men 
han kunne ikke ta betalt for det. Dette var et prinsipp han fulgte, men han fikk som 
regel mange donasjoner uansett. Enten i form av bud, direkte eller takkebrev i ettertid.

[…]
Det er vanskelig å si hvor mye som er sant av det som står i lokalhistorien. Jeg la merke 

til at det står skrevet at Eilev hadde en sønn med samme navn, som også var spåmann. Det 
finnes det ikke noen andre kilder på, og er nok ikke sant. Samtidig er det mye i historiene 
som stemmer. Både kona Johanne og gårdene han levde på er autentiske med det som 
står skrevet i kirkebøkene. En gjenganger i flere historier er at Johanne ønsker gjester 
velkommen, lager kaffe og gjør det klart slik at Eilev kan snakke med, og spå dem. Det 
virker klart at han var veldig dyktig i det han gjorde, og at ikke alt som sies om han er 
fiksjon. Du ser det også i kirkebøkene, at han plutselig ble en rikere husmann som eide 
egen jord. Dette gjenspeiles som sagt i fortellingene, hvor han har så mye penger at han 
kan dele ut lån.

HIFO-nytt

Omveltninger: reform og revolusjon
Norske historiedager 2017

Tor Ivar Hansen
Stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

Norske historiedager 2017 arrangeres av HIFO Trøndelag og 
Institutt for historiske studier ved NTNU og vil foregå 23.-25. juni 
i Trondheim.  

åpner for en lang rekke innfallsvinkler. 
Både reformasjonen og den russiske 
revolusjonen medførte brå omveltninger, 
samtidig som de dannet utgangspunkt 
for langvarige politiske, ideologiske, 
religiøse og kulturelle endringsprosesser, 
tilsiktede og utilsiktede. Komiteen 
ønsker seg sesjoner med både empiriske, 
historiografiske, historieteoretiske og 
historiedidaktiske bidrag som berører 
de store samfunnsomveltningenes rolle i 
historien og historieskrivingen.

Det er Jakob Maliks som er komiteens 
leder. For øvrig består den av Ida Bull, Pål 
T. Sandvik, Hilde Gunn Slottemo, Erik 
Opsahl, Jon Olav Hove, David Bregaint, 
Magne Brekke Rabben, Ragnhild Green 
Helgås, Maria A. Sæther og Tor Ivar 
Hansen. 
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Vi håper på stor oppslutning i Trondheim 
neste år – arrangørene har i alle fall 
ambisjoner om at dette skal bli tidenes 
historiedager.

Informasjon om arrangementet vil 

Nidelven stille og vakker du er. Årets Historiedager arrangeres i Trondheim. 
Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info

fortløpende bli publisert på: 
https://www.ntnu.no/historiedager2017

På nettsiden vil det på nyåret 2017 
bli åpnet for påmelding. Frist for å levere 
forslag til sesjoner er 15. januar 2017.

Reformasjonen innebar en radikal reform av kirkens organisasjon og trosgrunnlag. For 
menneskenes tenkemåte og forståelseshorisont bar reformasjonen på et endringspotensiale 
av revolusjonær karakter, som fikk både tilsiktede og utilsiktede virkninger. Også den 
russiske revolusjonen innebar en radikal omveltning av samfunnet, samtidig som den 
forsøkte å endre mentalitet og ideologi. Fellestrekket mellom de to begivenhetene er i 
første rekke deres dyptgripende kraft til å endre samfunn og kultur på mange nivåer og i et 
langt tidsperspektiv. Begge hendelsene medførte brå omveltninger, samtidig som de dannet 
utgangspunkt for langvarige politiske, ideologiske, religiøse og kulturelle endringsprosesser 
som også har gjennomsyret historiefaget.

For Norges del satte statens offisielle religion sitt definitive preg på samfunnsutviklingen 
helt opp til 1900-tallet. Stat, samfunn og religion var nært, om enn ikke friksjonsfritt, knyttet 
sammen. Religiøst forankrede forestillinger satte rammer for hverdagsliv, kjønnsroller, 
politikk, kultur og økonomi. Den russiske revolusjon hører til vendepunktene i det tjuende 
århundres historie som i Norge og resten av Europa vekket frykt og kompromissvilje i 
noen samfunnsgrupper, mens det for andre inspirerte og ga mot til å kjempe for drømmen 
om sosial rettferdighet.

Med Omveltninger: reform og revolusjon som tema, inviterer Norske historiedager 
2017 til empiriske, historiografiske, historieteoretiske og historiedidaktiske bidrag som 
berører de store samfunnsomveltningenes rolle i historien og historieskrivingen.

Manuslokking
Det inviteres til å sende inn forslag til sesjoner som knytter an til konferansens hovedtema. 
Siden Norske historiedager er det viktigste møtepunktet for norske historikere, vil også 
forslag som ikke forholder seg til hovedtemaet være høyst velkomne. Sesjonene varer i 
to timer (inkludert pause) og involverer vanligvis 4-6 deltagere. Vi åpner også for frie 
foredrag (individuelle presentasjoner). Både sesjoner og frie foredrag meldes inn med et 
abstract (200-300 ord) med tittel og beskrivelse av tema. For sesjonsforslag må det også 
gjøres rede for format og deltagere. Det vil bli anledning til å revidere forslagene før det 
endelige programmet publiseres.

Abstracts sendes innen 15. januar 2017 til: historiedagene2017@hf.ntnu.no
Spørsmål rettes til samme adresse.

Omveltninger: reform og revolusjon
Norske historiedager 2017 arrangeres i Trondheim fra 23. til 25. juni med 
Omveltninger: reform og revolusjon som hovedtema. Temaet henspiller i første rekke 
på to dramatiske historiske hendelser som markeres dette året: at det er 500 år siden 
den protestantiske reformasjonen begynte og 100 år siden den russiske revolusjon.

Den norske historiske forening
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Konferansen «War, Peace and  
 International Order? The Legacies of 

The Hague Conferences of 1899 and 1907» 
ble organisert av Det humanistiske fakultet 
ved Universitetet i Auckland og New 
Zealand Centre for Human Rights Law, 
Policy and Practice og fant sted 19. april i år. 

Det er ingen hemmelighet at New 
Zealand ligger nokså avsidesliggende til 
for de aller fleste. Til tross for dette klarte 
konferansens tema å lokke en rekke forskere 
fra Australia, Europa og Nord-Amerika. 
Også vertsuniversitetet stilte sterkt med 
både ansatte og studenter, hovedsakelig 
fra historisk institutt.

Hvorfor Auckland?
Det kan være naturlig å spørre om hva 
som førte til at historikermiljøet ved 
Universitetet i Auckland fikk interesse 
for Haagkonferansenes betydning. 
Da fredskonferansene i Haag i 1899 
og 1907 samlet diplomater, jurister og 

Reisebrevet

Arven fra Haagkonferansene i 1899 og 1907

«Kia ora!» Med disse Maoriske velkomstordene ønsket Rosslyn Noonan, 
tidligere høykommissær for New Zealands nasjonale institusjon for 
menneskerettigheter, deltakerne velkommen til seminar om Haagkonferansene 
og deres ettervirkninger.

Marta Stachurska-Kounta
Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

politikere for å drøfte internasjonal 
rett og mellomfolkelige forhold, var 
ikke New Zealand en selvstendig stat. 
Riktignok var New Zealand som del av 
det britiske imperium representert ved 
konferansebordet gjennom den britiske 
delegasjonen, men kun stater som førte 
selvstendig utenrikspolitikk kunne delta 
i selve forhandlingene.  

Seminaret om Haagkonferansene 
rettet først og fremst oppmerksomheten 
mot det som skjedde senere, mot 
hvordan Haag-konvensjonene ble 
videreført samt hvilken rolle de spilte 
for påfølgende generasjoner. Dette 
kunne knyttet konferansen til relevante 
temaer i New Zealands historie. Likevel 
hadde seminarets tema ingen direkte 
tilknytning til stedet det ble avholdt. 
Seminaret ble til takket være innsatsen 
til førsteamanuensis Maartje Abbenhuis. 
Hennes forskningsekspertise omfatter 
blant annet europeisk historie i det lange 

1800-tallet med særlig vekt på Nederland, 
nøytralitet og første verdenskrig. For 
tiden arbeider hun med et omfattende 
prosjekt om Haagkonferansenes globale 
historie. Den tverrfaglige konferansen ved 
Universitetet i Auckland var derfor ment 
som en arena for å samle eksperter og 
diskutere Haagkonferansenes betydning 
for internasjonale forhold.

Konferansens agenda 
Haagkonferansenes rolle tolkes veldig 
forskjellig avhengig av forskerens 

vitenskapelige ståsted. Rettshistorikere 
er mest opptatt av rollen Haag-
konvensjonene spilte for fredelig bileggelse 
av konflikter samt regulering av forholdene 
mellom de stridende parter i krig. For 
fredshistorikere utgjør Haagkonferansene 
milepæler for internasjonal politisk 
aktivisme. Kulturhistorikere pleier 
videre å fokusere på den symbolske 
dimensjonen ved Haag-konferansenes 
påvirkning på hvordan man forstår fred. 
Samtidig, innenfor diplomatisk og militær 
historie er de to fredskonferansene ofte 

The First International Peace Conference, the Hague, May - June 1899. Foto: Ukjent/Imperial 
War Museum
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betraktet som mislykkede forsøk på å 
stanse kapprustning og forebygge krig. 

Dette mangfoldet karakteriserte 
også innleggene som ble presentert på 
konferansen i Auckland. Formiddags-
sesjonen begynte med foredraget «Justifying 
international action: international law and 
diplomacy before 1914» holdt av William 
Mulligan fra University College Dublin. 
Mulligan viste hvordan forskjellige ideer 
om folkerett bidro til å forme normative 
holdninger i tiden etter 1871. Samtidig 
påpekte han også at selv om det var vanlig 
for diplomater ved århundreskiftet å 
begrunne utenrikspolitiske beslutninger 
ved å henvise til folkerett, var deres 
oppfatninger av folkerett neppe de samme 
som hos jurister. Etter foredraget fulgte tre 
parallelle paneler som rettet søkelys mot 
Haagkonferansens kulturelle aspekter, 
nedrustning, pasifisme og nøytralitet. 

Randall Lesaffer fra Tilburg Law 
School/Catholic University of Louven 
startet ettermiddagssesjonen med 
foredraget «Peace through Law: The 
Hague Peace Conferences and the rise 
of the ’ jus contra bellum’». Lesaffer 
skisserte utviklingen av folkerettens 
forhold til maktbruk i perioden fra den 
første Haagkonferansen i 1899 til Freds-
konferansen i Paris i 1919. Spesielt 
interessant var hans argument om at 
Folkeforbundspakten egentlig forholdt seg 
til to typer krig: rettferdig krig (just war) og 
rettslig krig (legal war). Den første dreide 
seg om krig som selvforsvar. De som så på 
krig på denne måten prioriterte garantier 
knyttet til kollektiv sikkerhet. Den andre 
handlet derimot om konfliktløsning. 
Innenfor dette perspektivet la man 

derfor størst vekt på voldgift eller andre 
metoder for fredelig bileggelse av tvister. 
Konferansens siste to paneler fokuserte 
på henholdsvis Haagkonferansenes 
ettervirkninger og deres betydning for 
samtidens politiske begivenheter.     

Etter konferansen
Helt fra begynnelsen var planen at et utvalg 
av konferanseinnleggene skulle publiseres 
i en antologi. Tittelen blir War, Peace 
and International Order? The Legacies of 
The Hague conferences of 1899 and 1907. 
Antologien har tre ansvarlige redaktører: 
Maartje Abbenhuis, Annalise Higgins 
og Christopher Barber. I skrivende stund 
nærmer redigeringsarbeidet seg sin siste 
fase. Antologien i Routledge er planlagt 
utgitt i starten av 2017. Også undertegnedes 
innlegg «Norway’s legalistic approach to 
peace in the aftermath of the First World 
War» skal inngå som ett av kapitlene. 

Mange takk for reisestipendet som 
gjorde det mulig for meg å delta på denne 
konferansen! 

NAHA-Norges 13. seminar, med tittelen Migrasjon, minoriteter og religionsfrihet, 
blir avholdt 21.–24. juni 2017 i Stavanger.

På seminaret åpnes det for innlegg basert på en lang rekke tema med relevans 
for norsk-amerikanske studier. Seminaret markerer det kommende 200-års jubliéet 
for stiftelsen av kvekersamfunnet i 1818, og spesielt velkommen er bidrag knyttet 
til forholdet mellom migrasjon, minoriteter og religionsfrihet. Det vil være et 
spesielt fokus på gruppeperspektivet, inkludert en vektlegging på migrasjon hos 
barn, ungdom, kvinner, kvekere og andre.

NAHA-Norge ønsker seminarbidrag fra mange akademiske tradisjoner 
velkommen. Tema relatert til studier av litteratur, lingvistikk og religion, samt historie, 
samfunnsvitenskap, kunst- og håndverksfag og kulturstudier, samt tverrfaglige 
tilnærminger er alle velkommen. NAHA-Norge vektlegger behovet for å se norsk-
amerikanske studier i en kontekst av internasjonal migrasjon og etniske studier 
mer generelt. Presentasjoner kan foregå på norsk eller engelsk og skal, med unntak 
for inviterte forelesere, ikke overstige tjue minutter. Et sammendrag på engelsk 
må utarbeides, også for innlegg holdt på norsk.   

Dersom du ønsker å holde en presentasjon, må du sende ei halv sides omtale 
av ditt innlegg, foruten ei sides CV, til NAHA-Norges leder Nils Olav Østrem 
(nils.o.ostrem@uis.no) eller  til sekretær Ole Jone Eide (ole.j.eide@uis.no ) innen 
1. januar 2017. 

Nærmere informasjon om seminaret vil bli tilgjengelig på NAHA-Norges 
nettside: http://welcome2.no/naha-norge/

PS. Det blir sesjoner både onsdag og torsdag slik at historikere som også skal 
delta på «Norske Historiedager 2017», blir prioriterte til å få plass på disse første 
sesjonene.

NAHA-NORGES 13. SEMINAR  
Migrasjon, minoriteter og religionsfrihet
Stavanger 21.-24.6.2017

MANUSLOKKING
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Seniors perspektiv

Einar-Arne Drivenes 70 år  
Universitetspionér, regionbygger og polarhistoriker

Einar-Arnes faglige interessefelt favner 
bredt og omfatter agrarhistorie, gruve-

historie, arbeiderhistorie, regionhistorie, 
polarhistorie, minoritetshistorie og 
religionshistorie – for å nevne de viktigste. 
Han har vært sentral i flere historiefaglige 
debatter, hvorav diskusjonen med Ottar 
Brox om f iskarbondeøkonomiens 
robusthet kanskje er den mest kjente.
Hans faglige prosjekter kommer vi tilbake 
til. Først et tilbakeblikk.

Einar-Arne Drivenes er født i 1946,  
og tilhører dermed det største årskullet 
født i Norge noensinne. Fødestedet 

Det er en blid og sprek 70-åring som ankommer Champagnekantina 
på campus i Tromsø for en kaffekopp og en samtale om sitt liv og virke 
som historiker. Professor emeritus Einar-Arne Drivenes er nylig hedret 
med et eget seminar ved Institutt for historie og religionsvitenskap. Men 
selv om han er blitt pensjonist, har han ikke lagt bort engasjementet. I 
skrivende stund deltar jubilanten aktivt i en universitetspolitisk debatt 
ved institusjonen der han begynte som hovedfagsstudent høsten for 44 
år siden.

Bjørn-Petter Finstad
Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet

var Vestvågøy i Lofoten hvor han ble 
født inn i en typisk fiskarbondefamilie, 
hvor faren rodde Lofotfiske og dro på 
Finnmarksfiske, mens mora hadde 
hovedansvar for småbruket og den store 
barneflokken.  Mora døde da Einar-
Arne var et halvt år gammel, og han og 
tvillingsøstera vokste derfor opp hos sin 
tante og onkel.  Fram til tolvårsalderen 
bodde han i Namdalen og  i 1958 havnet 
familien i Mehamn på Finnmarkskysten.

På dette tidspunkt var Mehamn et 
vitalt og moderne fiskerisamfunn med 
5-6 fiskebruk, gatelys, moderne skole, 

Einar-Arne Drivenes. Foto: Magnhild Svenheim
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og svømmebasseng: - «Ja, det var som å 
f lytte 20 år fram i tid sammenlignet med 
det bygdesamfunnet vi hadde forlatt i 
Trøndelag». Og familieøkonomien ble 
radikalt forbedra, noe som var ei viktig 
forutsetning for at han i 1961 kunne 
begynne på Finnmark offentlige gymnas 
i Alta der han i 1966 tok realartium. Der 
traff han f lere av dem som seinere skulle 
bli hans kolleger. Einar-Arne havnet i 
samme klasse som Henry Minde. På det 
5-årige statsgymnasiet i Alta gikk også 
Jens Petter Nielsen og Einar Niemi. Alle 
ble seinere ansatt på Historieseksjonen 
ved Institutt for samfunnsvitenskap ved 
Universitetet i Tromsø.

Første studentkullet i Tromsø
Einar-Arne tilhører det første kullet 
av historiestudenter som begynte etter 
at universitetet var startet opp i 1972. 
Men før han kom til Tromsø, hadde han 
begynt på historie hovedfag i Bergen:

– Vi fulgte godt med på det som 
skjedde i Tromsø omkring oppstarten av 
det nye universitetet. Jeg hadde kontakt 
med Børre Lien, som også studerte i 
Bergen, og med Henry, som studerte 
historie i Oslo. Og i løpet av våren 1972 
bestemte vi oss for å f lytte til Tromsø og 
begynne der. Kona mi, Magnhild, fikk 
jobb som lektor på Tromsø gymnas. 
Vi reiste først opp i august 1972, men 
så måtte jeg tilbake til Bergen for 
å avslutte arbeidet som sekretær for 
Folkebevegelsen mot EEC.

Han forteller videre: 
– Det nye universitetet i nord var et 

trekkplaster for radikale studenter og 
akademikere, med og uten tilknytning 
til landsdelen. Flere av dem fikk 

stor betydning for etableringen av 
fagdisiplinene samfunnsvitenskap og 
historie, blant annet Nils Aarsæther, 
Ragnhild Høgsæt, Ragnar Nilsen og 
Ottar Brox, for å nevne noen av dem.

Opptaket av hovedfagstudenter 
og oppstarten av undervisninga for 
hovedfagstudenter var høsten 1972. Da 
den første historikeren som var ansatt, 
Berge Furre, ankom utpå høsten 1972, 
hadde hovedfagstudentene på egen hånd 
startet opp med hovedoppgaveseminar. 
I 1973 kom Narve Bjørgo og Edgeir 
Benum, som var de neste historikerne 
som fikk faste stillinger. 

                 Landsdelsrelevans 
Et viktig spørsmål for det nye 
historiestudiet i Tromsø dreide 
seg om faglig innretning og profil. I 
innstillingen fra det nasjonale utvalget 
som utredet historiestudiet i Tromsø, 
sto det ingenting om vektlegging av 
nordnorsk historie. Blant de nytilsatte 
lærerne sørfra var det f lere meninger 
om saken. Likevel ble landsdelsrelevans 
og regional historie en bærebjelke for 
miljøet, ikke minst takket være innsatsen 
til Einar-Arne og hans medstudenter:

– Mange av oss hadde nok en slags 
«misjonsbefaling» med oss da vi startet, 
med ambisjoner om å skrive landsdelens 
historie med et nordnorsk perspektiv! 
Henry hadde i et brev til meg vinteren 
1971/72 foreslått at vi skulle skrive 
hovedfagsoppgave sammen. Forslaget 
gikk ut på å skrive Alta-områdets 
historie fra de tidligste tider til i dag, 
og alle sider ved lokalsamfunnet skulle 
belyses i dette prosjektet og sees i 
sammenheng, altså en totalhistorie. 

Prosjektskissen hans var åpenbart 
inspirert av den franske Annales-skolen.

Det var altså studentene som var 
de viktigste pådriverne for å betone 
betydningen av landsdelens historie i 
fagmiljøet. Dette kom særlig til syne i 
organisasjonen Historisk klubb i Troms, 
som Einar-Arne var med på å stifte. 
Organisasjonen hadde nær kontakt med 
de mange lokalhistoriske foreningene 
i landsdelen, og arrangerte det første 
lokalhistoriske seminaret i 1974, som 
fant sted i Nordreisa. 

Men fellesprosjektet med Henry 
Minde om Altas historie ble det ikke 
noe av. I stedet skrev Einar-Arne sin 
hovedfagsoppgave om fehold og åkerdrift 
i Alta på 1800-tallet. I innledningen 
heter det: «Denne oppgaven er et forsøk 
på å beskrive utvikling og struktur i et 
fjorddistrikt i Finnmark på 1800-tallet. 
Vi vil prøve å konkretisere hva jordbruket 
(åkerdrift, fedrift) betydde for de 
menneskene som bodde her (…)». Dette 
beskriver hva samtidens historiestudenter 
var orientert i retning av, nemlig hva som 
var viktig for folk flest. 

Dette perspektivet går igjen i flere 
andre av Einar-Arnes arbeider. Hoved-
fagsoppgaven er en tungvekter på 300 
sider, og inneholder intet mindre enn 
68 tabeller og figurer om demografi og 
agrare forhold i undersøkelsesområdet. 
Veileder i starten var Berge Furre, men 
han forsvant da han ble valgt inn på 
Stortinget etter valget i 1973. Derfor ble 
det John Herstad som ble veileder, etter at 
han hadde begynt ved Historieseksjonen.

– Som veileder var Herstad en god 
leser og kjente godt til agrarhistoriefeltet 
etter hans arbeid med kornmonopolet 

i dansketida. Jeg hadde som mål å 
beregne den eksakte betydningen av 
matproduksjon og kaloriinntak hos 
folk i Altafjord-området på 1800-tallet. 
Inspirasjonen kom fra Kåre Lunden 
og hans forskningsarbeider. Lunden 
hadde for øvrig vært med i fagutvalget 
da planen for historiestudiet ble utviklet, 
og han var også g jesteforeleser for 
historiestudentene i Tromsø. 

Lokalhistorie og debatt
Kort tid etter oppstarten var det ferske 
faghistoriemiljøet i Tromsø i ferd med 
å få en solid faglig basis. I tillegg til de 
fire fem første i faste faste stillinger 
(Furre, Benum, Bjørgo, Lundestad og 
Herstad), var en rekke andre historikere 
tilknyttet seksjonen. Randi Rønning 
Balsvik kom som stipendiat i 1973 
og ble engasjert i vikarstilling for å 
undervise da grunnfagsundervisninga 
starta opp høsten 1973, og kom noen år 
senere tilbake i fast stilling. I årene som 
fulgte, ble Knut-Einar Eriksen og Einar 
Niemi ansatt. De kommende årene kom i 
tillegg Ragnhild Høgsæt, Helge Salvesen, 
Henry Minde og Lars Ivar Hansen til 
dette miljøet. Selv fikk Einar-Arne fast 
stilling som amanuensis i 1978 etter vel 
ett år som stipendiat.

Einar-Arne var en av pionérene på 
Universitetet i Tromsø generelt, og i det 
nordnorske historikermiljøet spesielt. 
Men også på et annet område gjorde han 
nybrottsarbeid. Som NAVF-stipendiat 
undersøkte han rekrutteringen til lønns-
arbeid i nordnorske gruvesamfunn på 
1800- og tidlig 1900-tall. Hovedvekten 
var lagt på Kåfjord kopperverk i Alta, 
basert på et kildemateriale som Edgar 



34 35

Hovland opprinnelig hadde gitt ham 
tips om. Undersøkelsen er en av de 
første EDB-baserte historiske studiene 
i landet, og arbeidet foregikk i tett 
samarbeid med Registreringssentralen 
for historiske data (RHD) i Tromsø 
og dens fagl ige leder Gunnar 
Thorvaldsen. Dette resulterte i boka 
Fiskarbonde og gruveslusk fra 1984, som 
også var blant de første manusene fra 
historikerhånd som er skrevet med et 
tekstbehandlingsprogram. 

I boka ble Ottar Brox’ hypoteser om 
det nordnorske fiskarbondesystemet før 
den andre verdenskrig diskutert. Einar-
Arne var særlig opptatt av senjaværingens 
påstand om hvor standhaftig denne 
tilpasningen var i møtet med moderne, 
kapitaliserte næringsformer. Her er 
konklusjonen til Einar-Arne: «Fiskar-
bonden blei, så langt vi kan se, ikke 
gruveslusk, men han var i perioder 
av sitt liv også gruveslusk. På samme 
måte som han kunne være veiarbeider, 
handverker, anleggsarbeider. Det avhang 
av de økonomiske konjunkturene i 
basisnæringene fiske og jordbruk, 
først og fremst, men husholdets 
sammensetning og de betingelsene 
bedriftene i den kapitalistiske sektoren 
kunne tilby, hadde også betydning.»

Kulturhistorie og La Recherche
Rundt midten av 1980-tallet var han litt 
i villrede om hva han skulle gjøre videre. 
Flere av kollegene ved Historieseksjonen 
hadde f lyttet og fått seg nye jobber ved 
andre institusjoner, og det var en viss 
oppbruddstemning i miljøet. 

– Jeg søkte meg til Bergen og fikk 
en stilling der som kontorsjef ved det 

humanistiske EDB-senteret som var 
drevet av Forskningsrådet høsten 1986. 
Det var et svært godt arbeidsmiljø på 
senteret, men jeg vantrivdes likevel fra 
første dag. Det var rett og slett ikke 
der jeg skulle være. Ny nedbørsrekord 
ble også satt den høsten, i likhet med 
da jeg begynte som historiestudent i 
Bergen nesten tyve år tidligere! Etter 
ett år f lyttet vi tilbake til Tromsø, og da 
begynte en ny faglig epoke. En dag fikk 
jeg en telefon fra universitetsrektoren i 
Tromsø, Narve Bjørgo, med spørsmål 
om vi kunne bidra til å få skrevet et 
samleverk om nordnorsk kulturhistorie.

Initiativet kom fra den daværende 
fylkeskultursjefen i Nordland, Aaslaug 
Vaa, som hadde fått Landsdelsutvalget 
for Nord-Norge med på denne idéen. 
Det ble arrangert idéseminar, og Håvard 
Dahl Bratrein og Ivar Bjørklund ved 
Tromsø museum utarbeidet et utkast 
til en prosjektskisse. 

Før arbeidet med kulturhistorie-
prosjektet kom skikkelig i gang, reiste 
Einar-Arne til Paris for å studere kildene 
etter La Recherche-ekspedisjonen fra 
1838-40 ved det franske nasjonalarkivet. 
Det var forbudt å ta kopier, så 
korrespondansen måtte skrives av for 
hånd og oversettes. Da var det godt 
å ha en kone som var franskfilolog! 
I materialet etter ekspedisjonen var 
koblingen mellom polarforskning og 
nasjonsbygging åpenbar, et tema som 
Einar-Arne har fulgt tett siden. 

Forskningsoppholdet i Frankrike 
resulterte i en artikkel til Historisk 
tidsskrift. På kort tid hadde altså Einar-
Arne orientert seg i retning av det som 
skulle bli hans to kommende faglige 

hovedinteresser, nemlig nordnorsk 
kulturhistorie og polarhistorie. 

Mens jeg var i Paris, hadde prosessen 
med å få i gang et verk om nordnorsk 
kulturhistorie fortsatt i Tromsø. 
Redaksjonsutvalget med Einar Niemi 
som leder ba meg, Marit Anne Hauan og 
Helge A. Wold å være redaktører. Etter en 
tilbudskonkurranse mellom flere forlag 
ble det inngått kontrakt med Gyldendal 
om utgivelse. Og forlagsredaktør Helge 
Vold fikk oppgaven å være forlagets 
tekstredaktør i prosjektet. 

Bokverket Nordnorsk kulturhistorie 
hadde en uttalt regionbyggende ambisjon 
og skulle bidra til å synliggjøre, men også 
problematisere den nordnorske identitet, 
noe bindtitlene også  avspeiler: Det 
gjenstridige landet og Det mangfoldige 
folket. Verket ble utgitt i to bind i 1994, 
og har vært det største forsknings- 
og formidlingsprosjektet for det 
historiefaglige og samfunnsvitenskapelig 
miljøet i Tromsø i universitetets historie, 
femti forfattere bidro. Verket består av 
sammenfattende oversiktskapitler og en 
rekke kapitler om enkelttemaer.

Einar-Arne skrev et av hovedkapitlene 
sammen med Regnor Jernsletten: «Det 
g jenstridige Nord-Norge. Religiøs, 
politisk og etnisk mobilisering 1850-
1990», som er en syntetiserende fram-
stilling av den nordnorske befolkningens 
mobilisering nedenfra. Her er det en 
henvisning til Halvdan Koht, som i boka 
Norsk bondereising fra 1926 hevdet at 
nasjonen ble større og rikere for hver gang 
en ny klasse fikk makt og innflytelse. 
Metaforen overføres på de gjenstridige 
nordlendingene – herunder de samiske 
og kvenske minoritetene – og kampen 

for å bli integrert i nasjonen. Kapitlet 
slutter slik: «(…) folkene i nord lot seg 
aldri forme i andres bilde. På den måten 
ble Norge større og rikere.»  

Anmelderne var begeistret, og 
de tre redaktørene ble belønnet med 
Brageprisen for beste faglitterære 
utgivelse i 1994. Selv vil Einar-Arne 
trekke fram samarbeidet redaktørene 
imellom og støtten fra redaksjons-
komiteens leder, Einar Niemi, som 
forutsetning for at de lyktes med dette 
gigantprosjektet. En annen som særlig 
berømmes, er forlagsredaktør, Helge 
Vold, i Gyldendal.

Polarhistorie
Og da nærmer vi oss det neste store 
historieprosjektet med Einar-Arne i 
førersetet, nemlig Norsk polarhistorie. 
I flere sammenhenger har han fortalt 
om hvordan det hele startet: 

– En dag banket det på kontordøra 
mi. Der stod Harald Dag Jølle. Og 
han spurte: Skal vi ikke skrive norsk 
polarhistorie? Og jeg svarte ja!

Det var en skandale at polarnasjonen 
Norge mangler en samlet framstilling 
av polarhistorien, var budskapet fra 
den engasjerte og ambisiøse hoved-
fagsstudenten fra Farsund. Sammen 
gikk de i gang for å skaffe finansiering, 
utarbeide prosjektskisse, velge forlag og 
rekruttere forfattere. Nok en gang ble 
det inngått kontrakt med Gyldendal om 
utgivelse, med en absolutt betingelse 
fra Einar-Arne om at forlaget også 
denne gangen stilte med Helge Vold 
som tekstredaktør. Som Einar-Arne i 
flere sammenhenger har sagt om Helge 
Vold; «uten han ingen Nord-norsk 
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kulturhistorie, heller ingen Norsk 
polarhistorie».

Verket Norsk polarhistorie hadde til 
hensikt å utforske og problematisere 
det polare motivet i norsk selvforståelse. 
Som det heter i innledningen: «Dette 
verket handler om Norges posisjon som 
polarnasjon. Passer denne merkelappen? 
Det avhenger selvfølgelig hva en mener 
med det. Innsatsen når det gjelder polar 
utforskning og næringsvirksomhet, er 
ett kriterium. Et viktig spørsmål er den 
økonomiske betydningen, nasjonalt, 
regionalt og for den enkelte. Men 

betegnelsen polarnasjon må også si noe 
om nasjonal selvoppfattelse. Har det 
nasjonale selvbildet endret seg i takt 
med nordmenns suksess i Arktis og 
Antarktis?»

Det var en broket forsamling av 20 
forfattere med ulik bakgrunn som deltok 
i prosjektet – foruten faghistorikere var 
det blant annet med en skjønnlitterær 
forfatter, to biologer og to folklorister. 
Erfaringen fra arbeidet med nordnorsk 
kulturhistorie kom godt med, og 
under arbeidet med polarhistorien 
fikk Einar-Arne igjen vist fram sine 

evner som redaktør og prosjektleder, 
i tett kompaniskap med medredaktør 
Harald-Dag Jølle, billedredaktør Ketil 
Zachariassen og Helge Vold fra forlaget. 

(I parentes bemerket: Intervjueren 
var selv med i prosjektet, og opplevde 
Einar-Arne som en god og forstandig 
redaktør. Likevel må det nevnes at 
på et tidspunkt – i forbindelse med 
en deadline relativt nær den endelige 
fristen – fikk undertegnede erfare at den 
sindige historikeren og kirkegjengeren 
tok i bruk ord og uttrykk som neppe 
hatt falt i god jord i Grønnåsen kirkes 
menighetsråd, der Einar-Arne samtidig 
var leder. Parentes slutt). 

Verket utkom i 2004 i tre tematiske 
bind: Ekspedisjonene, Vitenskapene 
og Rikdommene. Kapitlet med tittel 
«Ishavsimperialisme» i bind II er skrevet 
av Einar-Arne, med et særlig fokus på 
polarforskningens rolle i politikkens og 
nasjonsbyggingens tjeneste.

Pensjonist og emeritus med planer
Som vist har Einar-Arne hatt en 
uvurderlig rolle i både regionale og 
nasjonale forskningsprosjekter av stort 
format. Plassen tillater ikke å gå i dybden 
på alle de andre områdene han har bidratt, 
både faglig og administrativt ved landets 
nordligste universitet og for historiefaget. 
Når 70-åringen feires er det også mange 
som trekker fram mennesket Einar-Arne. 
På Historieseksjonen, senere Institutt for 
historie og religionsvitenskap, har han i 
årtier vært et sosialt midtpunkt. Einar-
Arne evner å se sine medmennesker, 
enten de er studenter eller kolleger. En 
annen egenskap som verdsettes, er at 
han aldri er redd for å slippe til yngre 

historikere i de prosjektene han har 
ansvar for. 

Kaffekoppen er tom, og samtalen 
nærmer seg slutten. Men den er ikke over 
før Einar-Arne får sagt hva han mener 
om et ferskt forslag ved universitetet 
om å bygge ned f lere fagmiljøer 
innen humaniora på grunn av svak 
studentrekruttering. Han blir mørk i 
ansiktet, og volumet og engasjementet 
øker dramatisk:

– Jeg er svært bekymret over ned-
bygging og nedleggelse av fag som 
universitetetsbyggerne i Tromsø fikk 
på plass. Dersom studenttall skal være 
eneste målestokk, er vi ute å kjøre. Husk 
at dette universitetet ble bygget opp 
som et norsk breddeuniversitet i Nord-
Norge. Riktignok var profesjonsfagene 
medisin og seinere fiskerifag viktige da 
det skulle argumenteres for et nordnorsk 
universitet, men det var hele tiden 
meningen av det skulle være en fullverdig 
bredde i fagtilbudene på linje med de 
andre universitetene. 

– I diskusjonen på 1960-tallet og i 
årene før vedtaket om opprettelsen av 
UiT i 1968 og oppstarten i 1972 var 
Tromsø museum med samisk og arktisk 
kulturhistorie og Nordlysobservatoriet 
og geofysisk grunnforskning meget 
viktig i argumentasjonen for UiT. Og de 
klassiske fagene, latin og gresk, var blant 
de første som ble etablert. Jeg frykter 
at småfagene vil bli helt radert ut. UiT 
skal også være et norsk breddeuniversitet 
plassert i Nord-Norge, ikke bare et 
profesjonsuniversitet for Nord-Norge. 
Det er viktig å utdanne leger, lærere, 
lektorer, fiskerikandidater og jurister. 
Men et universitet har også et langt videre 

Fra Polarpolitikkprosjektets utflukt til Grønland i august 2015. Foto: Magnhild Svenheim
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kultur- og samfunnsansvar. Dessuten: 
Det kan ikke være 19-åringers studievalg 
som skal bestemme hvordan universitetet 
skal se ut framtida! 

Han tar en liten pause før han 
fortsetter:

– Når det gjelder historiefaget i 
Tromsø, er jeg ikke fullt så bekymret. 
Vårt miljø har vært som et fluepapir 
for dyktige studenter, noe jeg selv har 
nytt godt av i mine prosjekter. Vi har 
greid å rekruttere unge og dyktige folk, 
og mange av dem har også fått faste 
stillinger. Men også vårt fag kan komme 
ille ut om studenttallene stuper og den 
nåværende markedsstyringa at høyere 
utdanning får rå grunnen.

Det godlynte smilet er heldigvis på 
plass igjen før vi forlater hverandre. Einar-
Arne er en aktiv pensjonist som deltar 
helhjertet i kultur- og organisasjonslivet 
i byen. Agrarhistorikeren med oppvekst 
i utkanten er trolig den mest urbane 
historikeren i miljøet, som gjerne treffes 
på café en lørdags formiddag.  

Og han har ennå mye ugjort på den 
faglige fronten: 

– Jeg kommer til å arbeide videre 
med å sluttføre arbeidet med prosjektet 
Norsk polarpolitikk som jeg er redaktør 
for sammen med Stian Bones. Dessuten 
vil jeg vel aldri slutte å fascineres og undre 
meg over vår historie. Det er mange 
spørsmål jeg fortsatt ønsker å finne svar 
på. Som Halvdan Koht sa: «Dette var i 
sanning historie. Og ingen ting kunne 
vere herlegare».

Også i andre sammenhenger kommer 
vi heldigvis til å høre mer fra pensjonisten 
Einar-Arne. Han deltar med glød i 
den nevnte debatten om framtida til 

institusjonen han var med på å bygge 
opp, og bruker aktivt facebook og twitter. 
Han har dessuten sin egen blogg under 
vignetten Sett fra Storgata.

Med disse ord er det på tide å 
gratulere jubilanten, og ønske ham mange 
gode år framover!

(Referanser: Samtale med Einar-
Arne den 28.10.2016, og Håløygminne, 
hefte 24, 2016, utg. av Hålogaland 
Historielag, med trykte innlegg fra Einar 
Arnes jubileumsseminar 01.09.2016 av 
Einar Niemi, Narve Fulsås, Hallvard 
Tjelmeland, Roald E. Kristiansen, Roald 
Berg, Harald Dag Jølle, Helge Vold og 
Randi Rønning Balsvik.) 

    Ung og lovende?

Har du levert masteroppgave i historie i 2016 og lyst til 
å nå ut i verden med forskningen din?
HIFO deler hvert år ut Fritt Ord-stipend på 25.000 
kroner til en nyuteksaminert mastergradskandidat som 
er HIFO-medlem. 

Midlene skal brukes til å omarbeide oppgaven til 
tidsskriftartikler eller bok.

Søknadsfrist: 1. februar 2017

Se nettsidene til HIFO for mer 
informasjon: www.hifo.no

Du kan også ta kontakt med sekretæren i HIFO, Nora 
Birkeland, på post@hifo.no
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Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Fotospalten

Stages «beste bilder»

Aftenpostens pressefotograf Johannes 
Stage (1889–1962) tok et av de mest 

kjente norske fotografiene fra den andre 
verdenskrig. Det dreier seg om et fotografi 
fra mai 1945. Det har fått status som 
«ikonisk», det kommuniserer noe på en 
umiddelbar måte visuelt og får gjennom 
stadig mangfoldiggjøring og publisering 
en allmen utbredelse. Dette «noe» går 
utover det konkrete motivet og kan i dette 
tilfelle være den sivile frihets seier over 
militær undertrykkelse. Det bidrar slik til 
å definere den konkrete hendelsen. 

Fotografiet er helt konkret  et pressefoto 
fra 11. mai 1945 rundt kl. 14 av en unik 
hendelse: Milorg-offiseren Terje Rollem 
som overtar Akershus festning fra de tyske 
militære Nichterlein og Hamel, to dager 
etter at den tyske kapitulasjonen i Norge var 
et faktum den 9. mai. På festningsplassen 
er de oppstilt med blikket mot hverandre, 
Nichterlein med løftet hånd. I bakgrunnen 
stedsspesifikke bygninger under trærne. 
Men langt viktigere er nok Rollems 
Selbustrømper. 

 Det refereres ofte til «bildet», men 
Stage tok en serie bilder fra hendelsen. Ofte 
gjengis en annen variant der Hamel går 
fremover.  Men dette opptaket var det som 
ble publisert i fellesavisen Oslo-pressen nr. 
7 den 12. mai, med opplag på over 300.000. 
Der har det tittelen «Overleveringen».  F
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et. Foto: Johannes Stage. 1944. Repro. U.å. 
Nasjonalbiblioteket.

Men Stage begynte som fotograf i 
Aftenposten i 1943. 1. februar 1944 ble 
et av Stages fotografier brukt på forsiden. 
«Ministerpresident Quisling, fotografert 
av Aftenposten på sitt kontor i anledning 
av 2-års dagen for statsakten på Akershus.» 
I et brev fra Aftenpostens redaksjon til 
NS-propagandaleder Klevenberg 12. april 
1944 er fotografiet vedlagt for videre bruk. 
«Føreren selv er meget tilfreds med det – 
han sier selv at det er det beste billed som 
er tatt av han».

Fotografen er den samme, men Stages 
beste bilder kommuniserer ulike budskap 
under skiftende historiske forhold.
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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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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.

Lordane G
arvagh – pionerar i fjella våre

Flå

Nes

GolÅl

Nes

Hemsedal

Hol

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

9 788293 206200

ISBN 978-82-93206-20-0

FOLKESONG
frå Hallingdal

FOLKESONG frå H
allingdal

Årringer
Skogbygda TrySil

Lasse ThorseTh
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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.

H
ans Petter Evensen    Slå m

ed ljå

ISBN 978-82-90346-85-5

9 788290 346855

Sollia forlag

Hva sier kundene om samarbeidet:


