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Lederen har ordet

Thomas V.H. Hagen (Foto:privat)

Thomas V.H. Hagen
Leder, HIFO

T

usen takk til alle dere som på en eller annen måte var involvert i den digitale
HIFO-dagen 4. juni, enten som bidragsytere eller som deltakere. Både
plenumspanelet om temaet «Pandemiske grenseoppganger» og det påfølgende
HIFO-årsmøtet ble gjennomført på en måte som vi kan tillate oss å være stolte av.
Den høye deltakelsen – på det meste rundt hundre – kan vel tolkes på ulike måter.
Digitale møteplasser kan være et godt alternativ og substitutt. Men for meg viste
oppslutningen om det digitale arrangementet at historikere i Norge ønsker seg og
behøver en fast, årviss nasjonal arena. Jeg er neppe alene om allerede å glede meg
til Norske historiedager 2021 i Tromsø.
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Kanskje er det en fare for at færre arrangementer og mindre fysisk kontakt fører
til økt opplevd avstand mellom medlemmene og HIFO. Desto viktigere er det å
gjøre en innsats for å opprettholde, og helst utvide, medlemsgrunnlaget. Størrelse
teller også. Med flere medlemmer i ryggen og en organisasjon i vekst, teller HIFOs
stemme mer der det gjelder. Ikke minst i fagpolitiske spørsmål.
Vi ønsker oss flere medlemmer. Derfor rulles det nå ut en vervekampanje. Et
annet sted i bladet kan du lese mer om dette tiltaket og hvordan du vil merke det.
Nye medlemmer er viktig. Men det er naturligvis like viktig å holde på dem vi har.
Av denne grunn ønsker styret å gjennomføre en spørreundersøkelse blant HIFOs
medlemmer denne høsten. Formålet er å gi styret et best mulig grunnlag for å
utvikle foreningen videre. Alle medlemmer vil få tilsendt en lenke til undersøkelsen
via e-post, med en relativt kort svarfrist. Jeg vil sterkt oppfordre alle til å besvare
undersøkelsen. Det er viktig for oss å vite mer om hvem medlemmene er, hvorfor
de ønsker å være med, hvor de arbeider og hvilke forventninger de har til HIFO.
Det er særlig to saker styret vil arbeide med det neste halvåret: mediestrategi og
gjennomgang av foreningens vedtekter. Denne satsingen er forankret i arbeidsplan for
styreåret 2020/21, som ble vedtatt på årsmøtet 4. juni. Arbeidet med mediestrategi
handler om HIFOs synlighet. Ved å delta i spørreundersøkelsen kan hvert medlem
gi innspill til dette arbeidet. HIFOs vedtekter ble sist revidert for ti år siden. For at
HIFO skal fortsette å være en relevant organisasjon for historikere i Norge, er det
viktig å jevnlig vurdere hvorvidt vedtektene fremmer foreningens formål på en god
måte. En egen arbeidsgruppe innen styret er nedsatt for å utrede spørsmålet. Målet
er å legge fram forslag til endringer til behandling under årsmøtet i 2021.
Den siste helga i oktober tas det sikte på å gjennomføre det årlige styre- og
lokallagsseminaret, denne gang i Bodø. Innholdet blir todelt. Den faglige delen
vil ha samisk mangfold som hovedtema, i samarbeid med HIFO Bodø og Nord
universitet. Den organisatoriske delen vil handle om styrets arbeid med de to nevnte
sakene, mediestrategi og revisjon av vedtektene. I skrivende stund tror – og håper
– jeg at vi skal kunne møtes fysisk i Bodø. Dette vil i så fall være første gang styret
møtes ansikt til ansikt siden 5. mars.
Dette nummeret av medlemsbladet leveres av en ny redaksjon. Jeg vil benytte
anledningen til å takke tidligere redaktør Amund Pedersen (2016–2020) og
avtroppende redaksjonsmedlemmer for dedikert innsats og innsiktsfulle leveranser
gjennom mange år, til beste for medlemmene. Samtidig ønskes den nye redaksjonen,
med redaktør Even Næss Bergseng i spissen, lykke til med å videreføre og utvikle
Historikeren som det viktigste limet i foreningen.
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Kjære leser,
Utover sommeren og høsten har unntakstilstanden med hjemmekontor, forelesninger over
video og andre smitteverntiltak glidd over i en slags ny (men forhåpentligvis kortvarig)
normaltilstand. I dette nummeret deler stipendiat Eyvind Bagle ved USN sine opplevelser
fra nedstengningen med kollegial avsondring, avlyste seminarer og økt brukt av digitale
kilder. Disse opplevelsene vil nok mange kunne kjenne seg igjen i.
Nedstengingen har vært og er stadig utfordrende for mange – særlig for de nye
historiestudentene og for de som skriver masteroppgaver. Vi ønsker å følge opp studentenes
situasjon videre i senere numre og på nett, og oppfordrer derfor studenter til å sende inn
bidrag.
Vi holder fram med dekningen av debatten om endringsprosessene i Arkivverket, som
er blitt ytterligere aktualisert med pandemien. Åsmund Svendsen og Elisabeth Teige er
bekymrede for at Arkivverkets langvarige stenging av lesesalene i sommeren faller inn i
et større mønster.
I motsetning til tidligere år er årets tredje nummer lite preget av årets historiedager, all
den tid arrangementet ble digitalisert og forkortet. Men du skal som vanlig få muligheten
til å lese årsmøtereferatet, om årets prisvinnere og om nye styremedlemmer. Vi gir også
ordet til HIFO Tromsø, som skulle ha vært vertskap for årets Norske historiedager.
HIFO Tromsø avslører at de besitter synske evner: I februar hadde de nemlig besøk av
Svenn-Erik Mamelund ved Oslomet for å foredra om spanskesyken. Og ved lokallagets
årsmøte var tromsøværingene forutseende nok til å avvikle kontantbeholdningen sin.
Utypisk gammelmodige historikere, vil man kanskje si, men smart sett i lys av de senere
smitteverntiltakene som ble innført.
HIFOs leder Thomas Hagen bidrar til høstnummeret med å skrive om viktigheten av å
inkludere historisk kontekst i rettsvesenets behandlinger av saker om hatefulle ytringer. For
Historikerens skyld har Nils Ivar Agøy intervjuet sin kollega Olav Rovde om oppveksten
på Sunnmøre og om arbeidet som profesjonshistoriker i Bø.
Dette nummeret er det første fra den nye redaksjonen. Redaksjonen er for det meste
basert i Oslo, men har avstikkere til både Bø og Østfold. Men det betyr på ingen måte at
vi vil være østlandsdominerte i vårt arbeid! Vi overtar et veldrevet blad, og vi vil forsøke å
skjøtte bladet og dets tradisjoner så godt vi kan, samtidig som vi vil forsøke å videreutvikle
det. Vi har en ambisjon om å dekke og nå ytterligere ut til studenter, utenlandske historikere
i Norge, historielærere og andre historikere ansatt utenfor akademia. Derfor oppfordrer
særlig ovenfornevnte til å sende inn nye bidrag til Historikeren!
God lesning!
Om Historikeren

Redaksjonen har base i Oslo. Kontakt redaksjonen på epostadressen historikeren@hifo.no. Redaktør:
Even Næss Bergseng Redaksjonsmedlemmer: Martin Auke, Nora Birkeland, Eli Morken Farstad, Jon Emil
Halvorsen og Caroline Juterud.
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Året 2020 i lokallaget HIFO Tromsø
I likhet med de andre lokallagene har aktiviteten også i HIFO Tromsø
stått stille denne våren. Våre arrangementer er vanligvis godt besøkt,
men koronaepidemien har satt en effektiv stopper for lagets mulighetsrom
for engasjement. Før landet stengte rakk vi likevel å arrangere ett åpent
rødvinsseminar og vår tradisjonsrike Kohtfest med årsmøte.
Magnus B. Andersson og
Christine Smith-Simonsen
HIFO Tromsø

D

et var tilfeldighetene som rådde da
styret tidlig i 2019 diskuterte om
vi kunne få Svenn-Erik Mamelund ved
Oslomet til Tromsø for å foredra om
spanskesyken. Det skulle imidlertid ta
ett år før vi hadde både penger, tid og
anledning til å invitere Svenn-Erik på
besøk til Tromsø. Den 13. februar holdt
han foredraget «Spanskesyken – alle
epidemiers mor» for et fullstappet lokale i
Tromsø sentrum. Godt hjulpet av en stadig
tiltakende interesse for epidemier generelt
og korona spesielt, vakte rødvinsseminaret
stor oppmerksomhet. Han fortalte om
langtidskonsekvensene av Spanskesyken
og hvordan sykdommen utartet seg for
ulike sosiale og etniske grupper i Norge.
28. februar avholdt HIFO Tromsø
årsmøte og den påfølgende tradisjonsrike
Kohtfesten. Årsmøtet gikk sin vante gang
med valg og budsjettsaker. Lokallaget
vedtok for øvrig å sette en fot inn i den
digitale tidsalder da vi stemte for å avvikle
kontantbeholdning og kun bruke Vipps
og kortterminal. Arrangementene på
vårsemesteret skulle brukes til forsøk, men
6

som det meste annet måtte det settes på
vent. For akademikere er det nok kjent
at en arbeidsoppgave vokser med tiden
man har til rådighet, så vi forsøkte oss på
kunststykket å holde årsmøtet på en halv
time. Hvem skulle trodd at det gikk så bra?
Det ble til og med tid til et glass rødvin.
Etter årsmøtet var det Kohtfest, der
medlemmer og instituttets masterstudenter
samlet seg til mat, drikke og hyggelig
samvær. Professor emerita Randi Rønning
Balsvik holdt årets Koht-tale om Halvdan
og hans «umænneskelige arbeidsglede». Der
fikk vi et kort riss over hans voldsomme
produksjon, som i tillegg til utallige bøker
og artikler også omfatter flere tusen brev.
Mange av disse til en langt yngre flamme,
men dette var lenge før #metoo.
To uker etter Kohtfesten gikk Norge i
stå. Det var ikke så mye vi kunne gjøre med
det, annet enn å innstille all aktivitet. Det
rammet også den nasjonale fagkonferansen
Norske historiedager, som skulle vært
avholdt 3.-6. juni. Vi håpet i det lengste
at samfunnet skulle åpne igjen på en måte
som tillot gjennomføring, men måtte til

slutt innse at det var fåfengt. I samråd med
HIFO sentralt og miljøet i Bergen, som er
vertskap for de neste Historiedagene, ble
konferansen i sin helhet forskjøvet ett år.
Som et lite plaster på såret arrangerte
vi en plenumsdebatt på Zoom torsdag
4. juni over det relativt åpenbare temaet
epidemi. Siden tema for den opprinnelige
konferansen var berammet til «Grenser»,
ble tittel og fokus for arrangementet satt
til «Pandemiske grenseoppganger». Vi fikk
med oss fire sentrale forskere, som alle har
vært aktive i det offentlige ordskiftet om
covid-19-situasjonen og dens konsekvenser,
til å holde hvert sitt innlegg og inviterte
miljøet til å delta med kommentarer og
spørsmål.
De som stilte i panelet var Anne
Helene Kveim Lie, førsteamanuensis i
medisinhistorie ved HelSam/UiO, Ole
Georg Moseng, professor i historie ved
ØHS/USN. May-Brith Ohman Nielsen,
professor i historie ved RFH/UiA, og
Svenn-Erik Mamelund, forsker I ved
Oslomet og leder for Norsk demografisk
forening. Ordstyrer var Christine SmithSimonsen, førsteamanuensis i historie
ved AHR/UiT og styremedlem i HIFO

Tromsø. Hele 95 personer deltok på dette
digitale arrangementet, og et opptak ble i
etterkant gjort tilgjengelig på HIFO sin
hjemmeside. Årsmøtet for HIFO 2020
ble avholdt på samme plattform rett etter
paneldebatten.
De nye datoene for Norske historiedager
i Tromsø er satt til 2.-5. juni 2021. Temaet
Grenser har ikke blitt mindre aktuelt med
covid-19, så det vil ramme inn programmet
også for neste år. Nærmere informasjon
om program, påmelding og praktisk
informasjon kommer på konferansens
hjemme- og facebooksider utover høsten.
Høsten 2020 ser ellers foreløpig rolig ut.
Vi ønsker ikke å spre unødvendig smitte og
har så langt avventet all aktivitet. Tromsø
har imidlertid hatt lave smittetall, så styret
ser nå på muligheten for å ha et arrangement
eller to før jul. HIFO Tromsø har ingen
konkrete arrangement på tapetet for våren
2021, men vårsemesteret er vanligvis tiden
for vårt populære reiseseminar som går
annethvert år. Planleggingen er så smått i
gang, og siden vi reiste sørover til Vesterålen
i fjor blir det nok en tur nordover i 2021. Vi
får se, det er fortsatt mye usikkerhet knyttet
til den såkalte «nye normalen».

StafettDyret for Historiedagene ligger heeelt rolig i vinduskarmen og venter på fetere tider.
Foto: Christine Smith-Simonsen
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Årets prisvinnere
Selv om Norske historiedager 2020 ble avlyst grunnet koronapandemien
og HIFOs årsmøte i år gikk digitalt, ble HIFOs priser utdelt som
vanlig. Eller nesten som vanlig – prisutdelingen ble gjennomført over
en livesending på Facebook. Mathias Hatleskog Tjønn, Terje Finstad
og Erling Sandmo ble tildelt HIFOs priser for 2020.
Jon Emil Halvorsen
Historikeren

Fritt Ord-stipendet
rets Fritt Ord-stipend gikk til
Mathias Hatleskog Tjønn, for
masteroppgaven The Persistence of
Colonialism. A Century of Italo-Libyan
Relationships and Their Influence on the
Current European Migration Regime
in the Mediterranean (1911–2017),
levert ved Universitetet i Oslo våren
2019. Juryens begrunnelse var som
følger: «Til tross for skiftende regimer
og etterkrigstidens avkolonisering
viser Tjønn frem eksistensen av en
standhaftig koloniarv og kontinuitet
som former og legger grunnlag for
dagsaktuelle politiske avgjørelser. På et
mer overordnet nivå utfordrer funnene
i oppgaven de eksisterende forestillinger
av det europeiske samarbeidet som en
motvekt og et liberalt alternativ til
mange av medlemslandenes koloniale
fortid. Isteden inviterer oppgaven,
gjennom neokolonialistisk kritikk,
til refleksjon og revurdering av Den
europeiske union.» Tjønn var student på

Å
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Terje Finstad. Foto: NTNU

det første kullet på masterprogrammet
Modern International and Transnational
History (MITRA) ved UiO.

Mathias Hatleskog Tjønn. Foto: PRIO

HT-prisen
Årets HT-pris er tildelt Terje Finstad for
artikkelen «Melk, mastitt og mirakelmedisin – Antibiotikaens inntog i norsk
melkeproduksjon» i Historisk tidsskrift
nr. 3/2019. Juryens begrunnelse var
som følger: «Analysen er nyskapende og
belyser forvaltningshistoriens kompleksitet.
Det er en god illustrasjon av at faglige
enkeltproblem kan være komplekse og
må løses ved å innhente kunnskap og
erfaringer fra mange felt, i et samarbeid.
Artikkelforfatteren anlegger også et
komparativt perspektiv. Det synliggjør
hvordan norske myndigheter så til
Danmark som et foregangsland, samtidig
som utviklingen av retningslinjer ble
forankret i lokalt utviklede praksiser i
Norge.» Finstad er forsker ved Institutt
for tverrfaglige kulturstudier på NTNU.
Sverre Steen-prisen
Den høythengende Sverre Steen-prisen
gikk i år til en historiker som for mange i
fagmiljøet er et kjært navn: Erling Sandmo.
Dette fordi han gjennom en årrekke har

markert seg som en førsteklasses representant
for faget i offentligheten, og det ved å
kombinere en høy teoretisk og metodisk
refleksjon med en levende og inspirerende
formidlingskunst, både i skriftlig og
muntlig form. Juryens begrunnelse var
som følger: «Juryen berømmer særlig at
han i 2019 har utført et enestående arbeid
med å løfte fram et felt innen faget som har
vært relativt lite belyst i norsk sammenheng,
nemlig historiske kart. Brått og tragisk
gikk Sandmo bort 21. februar 2020, 56
år gammel og midt i historikergjerningen.
Han hadde forlatt stillingen som professor
ved Universitetet i Oslo, for på permanent
basis å lede Nasjonalbibliotekets nyåpnede
kartsenter. Bortgangen rokker ikke ved
bragden. Juryen har valgt å dele ut prisen
posthumt, for første gang i utmerkelsens
historie.»
Fullstendige begrunnelser fra de ulike
juryene kan leses på www.hifo.no.

Erling Sandmo. Foto: UiO.
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Årsmøtereferat 2020
Den norske historiske forening (HIFO)
Årsmøtet ble avholdt torsdag 4. juni, digitalt på plattformen Zoom.
Omtrent 55 medlemmer deltok på det digitale møtet.
Sak 1: Konstituering og valg av
møteleder og referenter, samt godkjenning av fullmakter

L

eder Thomas Hagen foreslo Bjørn
Tore Rosendahl som møteleder.
Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot
dette.
Bjørn Tore Rosendahl ble valgt til
møteleder.
Møteleder forklarte retningslinjene
for årets digitale årsmøte, ved at man
måtte melde fra om spørsmål, innsigelser
eller kommentarer i chatfunksjonen i
Zoom. Det ble opplyst om at hemmelige
valg i år ikke var mulig, men dette pleier
heller aldri være et tema.
Det ble ikke meldt om eventueltsaker
eller fullmakter i forkant av årsmøtet.
Årsmøtet ga ingen innsigelser til
innkallingen til årsmøtet.
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent
av årsmøtet.
Sekretær Ragnhild Bie Nielsen
skriver referat fra årsmøtet. Dette blir
sendt til to oppnevnte referenter for
protokollering. Møteleder foreslo at
Hilde Gunn Slottemo og Steinar Aas
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skulle velges til referenter. Årsmøtet
hadde ingen innsigelser til dette.
Forslag til referenter ble godkjent av
årsmøtet.
Pål Nygaard og Ingvild Ruhaven ble
foreslått av møteleder som tellekorps,
for å sikre at evt avstemming over
benkeforslag går riktig for seg. Årsmøtet
hadde ingen innsigelser til valg av
tellekorps.
Tellekorpset ble godkjent av årsmøtet.
Sak 2: Årsmelding fra styret 2019–
2020
Styreleder Thomas Hagen presenterte
fra årsmeldingen. Årsmeldingen er
delt i tre deler, der del én omhandler
selve organisasjonen, del to om HIFOs
virksomhet og del tre om arbeid rettet
mot skolesektoren. De fire viktigste
arbeidsområder styret har fokusert på i
styreåret 2019-2020, er de fire punktene:
150-årsjubileet, fagfornyelsen i skolen,
grønn profil og arkivverket.
Styreåret har vært preget av arbeidet
med 150-årsjubileet, omorganisering i
Arkivverket, arbeid med fagfornyelsen

og organisasjonsutvikling. Styret har
holdt kontakt med Arkivverket, og
levert høringsuttalelse til utkast til
ny arkivlov. HIFO er en veldrevet og
veletablert organisasjon, med en solid
økonomi. Medlemsmassen er stabil,
men for å øke rekrutteringen vil det bli
igangsatt en vervekampanje sommeren
2020. Sekretariatet trenger også å bli
styrket, for å kunne tilby god støtte og
informasjon til medlemsmassen, noe
som gjenspeiles i budsjettet for 20202021. HIFO er en frivillig organisasjon,
og det er viktig med rekruttering og
å holde på de nåværende ildsjelene.
Dette skjer i hovedsak gjennom god
informasjonsflyt, samt synlighet av
HIFOs arbeid.
Årsmøtet hadde et spørsmål til
årsmeldingen. Narve Fulsås stilte
spørsmål om hvordan sidevisninger og
søk på artikler har utviklet seg etter
Historisk Tidsskrift ble gjort tilgjengelig
i Open Access. Det forelå ikke på
tidspunktet for årsmøtet tilgjengelig
statistikk for dette, men spørsmålet vil
bli adressert ved anledning.
Årsmeldingen er publisert på hifo.
no. Årsmøtet ga ingen innsigelser til
årsmeldingen.
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

menter. Et av de viktigste arrangementene lokallaget har gjentatt med
suksess er «Hva blir du som historiker?».
150-årsjubileet har blitt markert på
forskjellige måter, blant annet med
et kurs i hvordan skrive på SNL.
Lokallagets viktigste arrangement har
vært «150 år av Agders historie på 150
minutter», som tiltrakk seg veldig mange
deltakere. HIFO Agder er også med på
å arrangere det årlige Agderseminaret,
og artikkelstafett i Agderposten.
HIFO Bergen
Marte Lægereid Nesse presenterte.
Lokallaget har forsøkt å engasjere flere
masterstudenter. De har blant annet
samarbeidet om et arrangement, der det
ble fortalt om historiefagets relevans i
arbeidslivet.

Årsmeldinger fra lokallagene skal ikke
vedtas, de er kun til etterretning, og kan
leses i sin helhet på hifo.no.

HIFO Rogaland
Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo
presenterte. Lokallaget har hatt arrangement i samarbeid med The Greenhouse
på UiS, det har vært avholdt høstfest
med to foredrag om sau og gris, og de
har rekruttert masterstudenter inn i
styret. Medlemsmassen er stabil på
53 medlemmer. Interessen for å skrive
på SNL har vært litt laber. Leder for
lokallaget, Frode Fyllingsnes, fortalte
den gledelige nyheten at Arkivverket
har sagt de vil scanne bispearkivet
som befinner seg i Kristiansand. Dette
arkivet inneholder mye materiale fra
Rogaland, som de kan bruke frem mot
det store jubileet i 2025.

HIFO Agder
Kristoffer Vadum presenterte. HIFO
Agder har avholdt en rekke arrange-

HIFO Sogn og Fjordane
Pål Berg Svenungsen presenterte.
Lokallaget har hatt lite aktivitet. Det har

Sak 3: Årsmeldinger fra lokallagene
2019–2020
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vært litt samarbeid med studentmiljøet,
der man har vist filmer og holdt foredrag.
Et seminar i samarbeid med lærere er
under utvikling, som skal omhandle
kildebruk.
HIFO Tromsø
Magnus B. Anderson presenterte. HIFO
Tromsø har vært ganske aktive i år.
Det har vært avholdt ni arrangementer,
med tematikk som har spredt seg
fra middelalder til moderne tid, for
eksempel et seminar om spanskesyken.
Høydepunktet kan sies å ha vært et
reiseseminar som blir avholdt annethvert
år, hvor turen i år gikk til Vesterålen
med 35 deltakere. De fleste hadde
innlegg underveis, og de hadde to åpne
møter. Det har vært ganske innholdsrikt
år, noe som begrunnes i mye samarbeid
med andre.
HIFO Trøndelag
Maria A. Sæther presenterte. Lokallaget
har hatt tre arrangementer, og trakk
frem to av dem, da det tredje var HIFOs
lokallagseminar. Lokallaget markerte
HIFO 150 i samarbeid med SNL,
med pizza og artikkelworkshop. Det
største arrangementet var Midtnorsk
historieseminar, der man fikk samlet
deltakere fra et bredt spekter, og var alt
i alt en flott dag.
HIFO Østlandet
Jon Emil Halvorsen presenterte.
Lokallaget har holdt flere vellykkede
arrangementer, bl.a. SNL workshop,
omvisning på våpenmagasinet på
Forsvarsmuseet og kveldsomvisning
på Stortinget. Styret ønsker å tilby
sine medlemmer noe ekstra man ikke
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får muligheten til ellers. Det har vært
varierende oppmøte på arrangementene.
HIFO Østlandet ønsker å knytte seg
sterkere til historiestudentene på UiO,
og jobber for videre rekruttering.
Det er fire lokallag som ikke har
levert årsmeldinger før årsmøtet. Dette
er Bergen, Bodø, Nordvestlandet og
Vestfold. HIFO Bergen har avgitt sin
beretning på årsmøtet. Nordvestlandet
har vært i kontakt, og det har ikke vært
aktivitet der. Ettersendte årsmeldinger
legges fortløpende ut på hifo.no.
Sak 4: Godkjenning av revidert
regnskap for 2019
Kasserer Trond Bjerkås fikk ordet.
Det er publisert tre dokumenter på hifo.
no, og revisorrapporten ble lest opp.
Regnskapet er ført i god regnskapsskikk
og HIFOs midler er brukt etter formål.
Det er et lite avvik i balanserapporten,
som må revideres før revisoren kan
godkjenne regnskapet. Revisorene har
ikke enda rukket å se og evt godkjenne
det siste regnskapet, og det er derfor
enda ikke godkjent og dette er årsaken
til at det ligger tre dokumenter ute.
Årsmøtet hadde ikke spørsmål
til regnskapet. Foreslått vedtak var
at regnskapet for 2019 godkjennes,
forutsatt at det godkjennes av revisor.
Vedtaket ble godkjent av årsmøtet.
Sak 5: Vedtak av budsjett for 2021
Styreleder Thomas Hagen fikk
ordet. Budsjettforslag for 2021 er at
det meste legges opp til en videreføring
av budsjett fra tidligere år, men det er
kommentarer til fire poster. HIFO har

større egenkapital i år enn i fjor, fordi vi
ikke har klart å bruke opp de 150.000 kr
vi satte av til jubileet i fjor. Dette ønsker
styret å bruke til å verve nye medlemmer,
jf. vervekampanjen. Dette arbeidet skal
påbegynnes i sommer. Det foreslås å
sette av 25.000 kr. til videreføring av
arbeidet til neste år.
På utgiftssiden er det to poster
som bør kommenteres. Den første
er lønn til redaktør av Historikeren.
Det er ingen i HIFO som i dag får
lønn, med unntak av sekretærer, heller
ikke redaktør av Historikeren. Styret
ønsker å styrke sekretariatet, og ønsker
å få handlingsrom med 50.000 kr til
opprustning av informasjonsformidling.
Lokallagene kan også søke om en
støtte til digital formidling. Dette
kommer i tillegg til den ordinære
driftsstøtten. Flere lokallag har latt være
å søke, noe det ikke er noen grunn til.
HIFO vil gjerne betale ut støtte.
Årsmøtet har ingen spørsmål,
kommentarer eller innsigelser til
budsjettet.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt av
årsmøtet.
Sak 6: Arbeidsplan for styreåret
2020–2021
Styreleder Thomas Hagen fikk ordet.
Forslag til arbeidsplan ble lest opp.
For styreperioden juni 2020–juni
2021 skal styret sikre god gjennomføring
av følgende faste oppgaver:
- Styret skal følge aktuelle
politiske prosesser
- Styret skal følge opp framtidig
finansiering av publisering av
Historisk tidsskrift, i sammenheng

med evalueringen av den nåværende
konsortiemodellen
- Styret skal, i samarbeid
med redaksjonen, arbeide for at
Historikeren opprettholdes og
utvikles som et relevant medlemsblad
- Styret skal følge opp og støtte
den lokale arrangøren i arbeidet
med gjennomføringen av Norske
historiedager
- Styret skal videreføre lokallagsseminaret som en viktig møteplass
for organisasjonen
- HIFO skal være en tydelig
stemme i offentlig debatt på saker
som er viktige for medlemmene
- Styret skal videreføre og utvikle
samarbeidet med norske samarbeidspartnere, så som Kulturvernforbundet, Slekt & Data og Norges
museumsforbund
- Styret skal videreføre det
nordiske samarbeidet gjennom den
Nordiska historikerkommittéen
(NHS), og videreføre sitt internasjonale engasjement i CISH
- Styret skal sikre god økonomistyring
- Styret skal arbeide for at HIFO
drives så grønt som mulig
For styreperioden juni 2020 –
juni 2021 vil styret ha en særlig
oppmerksomhet rettet mot følgende
spesielle saker:
- HIFO skal gjennomføre en
målrettet vervekampanje mot
grupper som er underrepresentert
i medlemsmassen (utenlandske
historikere i Norge, lærere, ansatte
i arkiv, bibliotek og museum, og
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masterstudenter/nyuteksaminerte)
- Styret skal utarbeide en
mediestrategi
- Styret skal gjennomgå vedtektene
- HIFO skal oppdatere og utvikle
våre digitale informasjonskanaler
Det er opp til styret å vurdere hvilke
saker som skal prioriteres til enhver tid
og hvordan det skal arbeides med disse.
Årsmøtet hadde ingen spørsmål,
kommentarer eller innsigelser til
arbeidsplanen.
Styrets arbeidsplan ble enstemmig
vedtatt av årsmøtet.
Sak 7: Valg av styreleder, styre
og revisorer med innstilling fra
valgkomiteen
Valgkomiteens forslag ble opplest av
møteleder.
Valgkomiteens forslag til leder:
- Thomas Hagen gjenvelges
2020-2021
Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og varamedlemmer:
- Ruth Hemstad gjenvelges som
styremedlem 2020-2022
- Eirinn Larsen gjenvelges som
styremedlem 2020-2022
- Karsten Korbøl gjenvelges som
styremedlem 2020-2022
- Even Næss Bergseng velges som
nytt styremedlem og redaktør av
Historikeren 2020-2022
- Miriam Tveit velges som nytt
varamedlem 2020-2022
- Monika Praczyk velges som
nytt varamedlem 2020-2022
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- Andreas Bagås Lien gjenvelges
som varamedlem 2020-2022
Valgkomiteens forslag til revisorer:
- Arne Solli gjenvelges som
revisor 2020-2022
Årsmøtet hadde ingen innsigelser til
valgkomiteens forslag til valg av leder,
styremedlemmer, varamedlemmer eller
revisor.
Styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer ble valgt
enstemmig av årsmøtet.
Sak 8: Valg av valgkomite 2020–
2021 etter forslag fra styret
Styrets forslag til valgkomite:
- Ola Teige og Ma r t he
Hommerstad gjenvelges 2020-2021
- Lena Ingilæ Landsem velges
som nytt medlem i valgkomiteen
2020-2021
Årsmøtet har ingen innsigelser
til valg av valgkomite.
Valgkomiteen er enstemmig valgt av
årsmøtet for et år.
Styreleder Thomas Hagen avsluttet
årsmøtet med å rette en takk til møteleder
og alle deltakerne på dette historiske
årsmøtet. Han rettet også en stor takk
til de tre styremedlemmene som trer
ut av styret; Magne Njåstad, Lena
Ingilæ Landsem og Amund Pedersen.
Den ene av HIFOs to sekretærer,
Tora Karoline Rundhovde, som har
hatt særlig ansvar for økonomi, gir seg
også. Her arbeider styret med å finne
en erstatter. Organisasjonssekretæren
fortsetter et år til.

Årets prisvinnere i historiekonkurransen
Martin Auke
Historikeren og Skole-HIFO

R

esultatene fra Skole-HIFO og Fritt
Ords historiekonkurranse for skoleåret
2019/2020 ble klart før sommeren, og
det er på sin plass å gratulere vinnerne.
I klassen for videregående var det i år
Benedikte Bitnes fra Sandnes VGS som
vant førstepremien. Hennes oppgave: Tante
Sigrid og de andre djevelbarna. Fra åndssvak
til utviklingshemning, blir av juryen hedret
for å være dagsaktuell, samtidig som den på
en god måte viser hvordan ett menneskes
historie kan fortelle noe om hvordan
behandlingen av utviklingshemmede har
vært og endret seg i Norge.
I klassen for ungdomsskole finner vi
vinneren blant de mange gode bidragene
fra Kråkerøy ungdomsskole. Andrea
Sivertzen-Oksmo har skrevet oppgaven:
Oldefars valg. Fra kull-lemper og telemontør
til motstandsmann. Dette er en oppgave som
har en tydelig og spisset problemstilling,
aktiv kildebruk og en fin personlig
innfallsvinkel. Juryen trekker også frem
at dette er en grundig undersøkelse av hva
som drev oldefaren til motstandsarbeid og
ikke bare en fortelling om en persons liv.
Juryen trekker også frem følgende
2. og 3. plasser: Ida Østeraas Løkken,
Lillehammer VGS med oppgaven: Tordis
Løkken og kvinner på midten av 1900-tallet.
Ragnhild Hermann, Lillehammer
VGS, med oppgaven: Carl Johan

Daniel Herrmann. Den preussiske kledefabrikantssønnen som ble trøndersk
distriktslege.
Synneva Lindblad, Hartvig Nissen
skole, med oppgaven: Om bestefars
fangenskap i Tyskland 1943-44.
Hang Celin Thai Le, Oslo katedralskole,
med oppgaven: Fra diskriminering til
integrering.
Vilde Mathea Henriksen, Kråkerøy
ungdomsskole, med oppgaven: Min familie
i historien.
Thea Christine Ingebrigtsen, Kråkerøy
ungdomsskole, med oppgaven: Min farfar
– en soldat i fredens tjeneste.
Kaisa Andreassen, Kråkerøy ungdomsskole med oppgaven: Hvordan var det for
bestefar å vokse opp i etterkrigstiden på landet?
Henrik Hellgren, Heltberg ungdomsskole, med oppgaven: En avgjørende rotur:
en historie om industrialiseringen av Norge,
Kvitsøy og mine tippoldeforeldre.
Som oppgavetitlene viser så var det
også i år stort spenn i tid og tematikk
blant vinnere og innsendte bidrag. Vi
gratulerer vinnerne og oppfordrer lærere
til å bruke historiekonkurransen i undervisningen i det kommende skoleåret.
Mer informasjon om oppgaven finnes
på www.historiekonkurransen.no, der
kan også juryens begrunnelser leses i
sin helhet.
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HIFO-nytt

Nye styremedlemmer
Møt HIFOs to nye varastyremedlemmer, Miriam Jensen Tveit og
Monica Praczyk! Miriam er førsteamanuensis ved Nord universitet,
Bodø. Monica er phd-stipendiat ved Universitetet i Agder, Kristiansand.
Fra hver sin kant i landet skal de bistå i HIFO-arbeidet.
Even Næss Bergseng
Historikeren

Monika Praczyk

Miriam Jensen Tveit

H

vorfor er du HIFO-medlem?
– Medlemskap i HIFO er
en god måte å holde seg orientert om
hva som skjer i fagmiljøet nasjonalt
og å bli kjent med historikere i ulike
sektorer. HIFO representerer også en
trygghet som laug ved at organisasjonen
har syn for historikeres interesser og
utfordringer.
Hvordan var din vei inn i historiefaget?
– Via en omvei gjennom økonomiog realfag. Jeg interesserte meg for eldre
historie i ungdommen, men tenkte ikke
på historiestudier som en mulighet.
Heldigvis ble jeg overtalt av venner
til å ta grunnfag i historie, og det var
som å endelig komme hjem. En variert
bakgrunn har uansett vært nyttig.
Hva er den viktigste utfordringen
historikere og historiefaget står overfor
i dag?
– I år står historikere og historiefaget
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sterke engasjementet i verden knyttet til
representasjon av vår historie avdekket et
behov for historiefaglig kompetanse. En
utfordring er å få omsatt engasjementet
til rekruttering til faget og respekt for
historiefaglige metoder.

Miriam Jensen Tveit. Foto: Privat.

overfor mange viktige utfordringer, men
også muligheter. For eksempel har det

Hvorfor er du HIFO-medlem?
– Jeg føler at her bør jeg komme
med noe skikkelig inspirerende, men
grunnen er så enkel som at jeg skulle
søke om Fritt Ord-stipend etter jeg var
ferdig med min masteroppgave, og da
meldte jeg meg inn i HIFO. Jeg har
ikke fått stipendet, men vennskapet
med HIFO fortsetter til den dag i dag.
Hvordan var din vei inn i historiefaget?
– Ganske smertefri. Det har alltid
vært en interesse for historie i min
familie, så jeg vokste opp med hundrevis
av historiebøker som tittet på meg fra
bokhyllene. En dag ga jeg etter, begynte
å lese og har ikke sluttet siden. Plutselig
var jeg ferdig med mastergrad, og midt i
en flytteprosess til Sørlandet for å forske
i ytterligere tre år.
Hva er den viktigste utfordringen
historikere og historiefaget står overfor
i dag?
– Denne var vanskelig. Med fare
for å fremstå som altfor opptatt av min

Monika Praczyk. Foto: Privat.

egen forskning, vil jeg si måten historien
blir brukt på i politikk. Den såkalte
historiepolitikken, som vi ser i større og
større grad, både i Europa og USA, er
definitivt en utfordring for vårt arbeid,
for dets legitimitet. Som George Orwell
en gang skrev «den som kontrollerer
fortiden kontrollerer fremtiden», et sitat
som muligens inspirerte enkelte aktører
litt for mye.
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Bekymringer over Arkivverkets fremtid
Det har over tid vært frustrasjon knyttet til kortere åpningstider og
lang sommerstengning blant arkivverkets brukere. Da samfunnet
åpnet igjen etter nedstengningen før sommeren og Riksarkivet valgte
å fortsatt holde stengt måtte vi reagere.
Åsmund Svendsen og Elisabeth Teige
Høgskulen i Volda

D

en 22. juni var vi flere historikere
som hadde en kronikk på trykk
i VG. Der fremmet vi vår bekymring
over den forlengede nedstengningen, og
påpekte at deres ordning med skanning
på forespørsel var ressurskrevende og lite
treffsikker. Dersom man allerede kjenner
arkivmaterialet godt og har sett igjennom
deler av det tidligere, vil en skanning på
forespørsel være akkurat det man trenger.
Men i en orienteringsfase og i oppstarten
av arbeidet vil det være nødvendig å skaffe
seg oversikt over materialet i mye større
grad enn det arkivkatalogen gir mulighet
for. Videre var utgangspunktet vårt at vi er
redd for at den forlengede nedstengningen
er en snikinnføring av enda dårligere
tilgjengelighet på fysisk arkivmateriale.
Svaret fra Riksarkivaren var ikke
beroligende. Gjennom kronikken fikk vi
vite noe som sto godt gjemt på Arkivverkets
nettsider, at man kunne få tilbud om å
besøke lesesalen dersom det var det mest
hensiktsmessige. Det er iktignok et behov
som vurderes av Arkivverket, og ikke
brukeren. Det er flott at Arkivverket satser
på digitalisering og skanning på forespørsel.
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Det fikk mange av oss gjennom noen
måneder med arkivtørke. Samtidig viste
Arkivverkets måte å håndtere dette på at de
og vi har en noe ulik virkelighetsforståelse
når det kommer til nytten av digitalisering
av arkivmateriale.
Ved å bringe denne debatten inn
i Historikeren ønsker vi både å trekke
debatten inn i faglige strukturer. Her er
det flere perspektiver som kan løftes frem.
Internasjonalt pågår det i dag forskning
hvor arkivinstitusjoner og historikere
arbeider sammen, også forskningsbasert,
når det gjelder tilgjengeliggjøring og
bruk av historiske arkiver. Vi trenger et
samarbeid hvor vi kan se hverandres behov.
Historikerne har behov for kunnskap om
hvordan for eksempel metatags fungerer,
mens arkivinstitusjonen må ha gode
kunnskaper om hvordan historikere
tilnærmer seg sine kilder.
Vi fikk ikke publisert vårt tilsvar til
riksarkivaren i mediene, men valgte å
legge det på Arkivverkets Facebook-side
under tittelen «Kjenner Arkivverket sine
arkiver». Et lengre utdrag av teksten er
presentert her:

«Arkivverkets nåværende publikums-tilbud er bra så sant du vet eksakt hva du
trenger, helst ned til det enkelte dokument, men slik kjennskap krever at du faktisk
kjenner arkivet på forhånd. Dette er kun en mulig arbeidsmetode i avslutningsfasen
av et prosjekt, ikke i oppstarts- eller innsamlingsfasen. Det er som om svaret fra
riksarkivaren avføder et nytt spørsmål: Vet Arkivverkets ledelse hvordan arkiver
brukes for å skape ny kunnskap?
Arkiver brukes blant annet til er å kaste lys over hvordan institusjoner og aktører
handlet i konkrete situasjoner i fortiden. Slike problemstillinger må løses gjennom
arkivsøk, gjerne gjennom søk i mange arkiver. Slike problemstillinger kommer ikke til
å gå av moten, rett og slett fordi sentrale politiske prosesser fortsatte skapes gjennom
konkret handling. Bare tenk på hvordan beslutningen om å sende norske jagerfly
til Libya i 2011 ble tatt, eller for den saks skyld hvordan regjering, direktorat og
helsefaglige myndigheter våren 2020 valgte å iverksette de strengeste begrensninger på
folks mobilitet i fredstid noensinne. Skal vi forstå slike prosesser i ettertid må vi også i
framtiden kunne gå til arkivene. Som “nasjonens hukommelse” forvalter Arkivverket
konkret informasjon om hvordan statlige myndigheter og sentrale politikere handlet
i fortiden. Å kunne hente ut informasjonen om dette er helt nødvendig for at den
offentlige samtalen i samfunnet ikke skal bli overtatt av myter. Skal Arkivverket
være en troverdig partner i arbeidet med å forstå fortidens politiske prosesser, må
Arkivverket kjenne sitt publikum og vite hva man forvalter.
Digitalisering av arkiver er til stor hjelp. Vi ønsker digitalisering av arkiver
velkommen. Digitale arkiver er uunnværlige for alle som driver med tunge historiske
problemstillinger. Folketellinger på nett er et godt eksempel, hvor brukerne selv
kan hente ut data, behandle dem og se nye mønstre i fortiden. Også digitalisering,
eller aller helst transkribering, av et materiale som tollister er et gode. Men i tillegg
til digitalisering av slike arkiver, som inneholder store mengder kvantifiserbar data,
må Arkivverket vite at publikum også kommer til å trenge arkiver for å avdekke
individuelle og konkrete prosesser.
Vi frykter at Arkivverkets praksis denne sommeren faller inn i et mønster. I fjor
sommer stengte Arkivverket ned lesesalene i et par uker. Det er meldt at åpningstidene
reduseres. Det fortelles at det blir færre ansatte med arkivfaglig kompetanse. Om det
stemmer kan det ramme etatens evne til å forvalte arkivene i framtiden, også etatens
evne til å lage gode og framtidsrettede digitale løsninger. Ny teknologi er en del av
løsningen, men Arkivverket må opprettholde en arkiv- og historiefaglig kompetanse
om hva arkivene inneholder og hvordan arkivene stadig kan brukes for å skape ny
kunnskap. Dette kan ikke kun løses digitalt. Forsvinner en slik type kompetanse vil
Arkivverket svekkes som et offentlig organ.
Vi anerkjenner at etaten står overfor store oppgaver. Bevilgningene er små, oppgavene
store og arkivfeltet i stadig forandring. Som ledd i en stadig endringsprosess må likevel
Arkivverket holde fast ved at etaten også er et kulturvern- og kunnskapsproduserende
organ. Gir man slipp på den forslitte ideen om arkivene som nasjonens hukommelse,
så blir det etter hvert ikke noe poeng å ta vare på berget med informasjon som
Arkivverket forvalter.»
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Erfaringer fra nedstengingen
Eyvind Bagle
Seksjonsleder ved Norsk Maritimt Museum
Ph.d.-stipendiat

Navn: Eyvind Bagle
Stilling: Seksjonsleder ved Norsk Maritimt Museum (NMM), Oslo,
i permisjon. PhD-stipendiat tilknyttet Doktorgradsprogram i
kulturstudier, Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeider med en avhandling
om eksporten av naturis på 1800-tallet, arbeidstittel “Ice from Nature’s
Factory” – Two Norwegian Communities in the International Ice
Trade 1850-1915“. Avhandlingen er del av forskningsprosjektet Den
siste istid, jfr. Forskningsrådet/FRIHUMSAM nr. 275188

J

eg er inne i et treårig løp som stipendiat
med full permisjon fra mine daglige
oppgaver ved NMM. Da nedstengingen
kom 12. mars, var jeg etter planen halvveis.
I hvert fall formelt, siden vi dagen før
hadde akkurat rukket å gjennomføre et
midtveisseminar, med professor emeritus
Håkon With Andersen ved NTNU som
opponent. Jeg bestod heldigvis. Det var
likevel ikke tvil om at mye stod for døren
de kommende månedene. Dette gjaldt også
kildestudier i offentlige og private arkiver
i Statsarkivet i Kongsberg og Riksarkivet.
Jeg jobber blant annet med det eneste
ordnete privatarkivet etter en (av flere
hundre) norske iseksportører, som nok står
blant de siste i køen for å bli digitalisert.
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Etter det første sjokket var det bare
å komme i gang, først og fremst med
en viss omkalfatring i rekkefølgen
på arbeidet. Mye materiale var samlet
allerede, så det var nok å henge fingrene
i. Nedstengingen har også bidratt til
økt bruk av digitaliserte kilder, spesielt
aviser og bøker i Nasjonalbibliotekets
samlinger. Spørsmål om digital kildekritikk
er ytterligere aksentuert. Jeg er en godt
voksen «student» med god plass hjemme,
og jeg hadde også før nedstengingen vært
mye på hjemmekontoret, så akkurat denne
overgangen var ikke til noe ukjent. Det jeg
kan melde av «problemer» i de første par
månedene av nedstengingen var vel ikke
helt unike ting: En følelse av avsondring,

noen avlyste seminarer og ellers enkelte
konsentrasjonsproblemer. Andre var i en
mye verre stilling, også mine kolleger
på museet som ble delvis permittert.
Det ble kommunisert fra Arkivverket
at lesesalene skulle åpne igjen 15. juni.
Tre måneder uten arkivtilgang var
under omstendighetene ikke så mye å
bli agitert av. Likevel, blodtrykket og
en viss panikk steg da etaten 2. juni
kunngjorde forlengelse av stengingen
til 17. august! Beslutningen er betimelig
kritisert av flere i sosiale media og i
en VG-kronikk den 22. juni («Stengte
arkiver i sommer!» av E. Teige, Å.
Svendsen med flere. Red. anm.). Som
del av dette kan det også spørres om
hvordan Arkivverket informerer om
erstatningstilbudet. Jeg tolket det først
som et tilbud om å få skannet materiale,
som sikkert var bra for dem som har x
og y sider klare på forhånd. For min
del var dette urealistisk, jeg kunne jo
ikke be dem å skanne hele protokoller
for de tingene jeg var på jakt etter? Jeg
var vel egentlig på nippet til å gi opp
og bare slå meg til ro til 17. august.
Etter et par dager returnerte jeg til
teksten og lenger ned på hjemmesiden
fant jeg en setning hvor det het at i
«de tilfeller skanning ikke vil la seg
gjøre, vil Arkivverket se på muligheten
for å tilby enkeltpersoner fysisk tilgang
til materialet». Merk: Dette er ellers
ikke en påstand om at setningen ble
satt i etter 2. juni, det var nok heller
jeg som var uoppmerksom ved første
gjennomlesning. Uansett, ordlyden
kunne vel vært mer inviterende, så jeg
tenkte meg litt om før jeg i det hele tatt
satte meg ned med søknad og ønskeliste.

Jeg gjorde det likevel, og blinket ut
materiale fra Indredepartementets arkiv.
Søknad ble sendt og det skal sies at den
ble innvilget dagen etter.
Det innebar at jeg satt alene på
Riksarkivets lesesal og gjennomgikk
21 protokoller over tre dager i juli, noe
som var en særegen opplevelse som det
anbefales flere å prøve. Jeg fant gode
opplysninger om de første isskutene fra
Kragerø på 1830-tallet og var fornøyd.
Oppfølgingen jeg fikk var helt strålende,
både før og under besøket. Det var nesten
ingen andre der. En student var innom
en halv dag, en delegasjon leverandører
og medarbeidere som vurderte ulike
avskjermingsløsninger i skranken kom
innom. At vi var svært få brukere hadde
nok med ferietid, men kan det også være
at flere enn meg hadde litt tungt for å
få med seg at dette var en mulighet?
Det er vanskelig å gi en eksakt
størrelse på hvor mye den langvarige
arkivstengingen har satt meg tilbake.
Man reorienterer seg og utfører annet
i mellomtiden. Covid-19 er en global
katastrofe, for meg og mitt ph.d.-arbeide
har den medført at jeg trolig må jobbe
litt lenger med materien enn planlagt.
Det er en utfordring, men neppe krise.
Samtidig vakte nedstengingen en
interesse for Arkivverkets situasjon i
litt større perspektiv. Dette var vel ikke
del av en trend mot reduksjon i tilgangen
til «analoge» arkivsaker? Jeg forstår at
etaten har fått i oppdrag å prioritere
digitalisering, både i formidlingen og
inntaket fra forvaltningen. Likevel,
mange vil i lang tid fremover ha behov
for komme til fysiske arkivsaker på
«gamlemåten». Vi følger med!
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Aktuelt

Ny seier for nynazistene

Hvorfor verden trenger historikere

Med jevne mellomrom vender diskusjonen tilbake om hva samfunnet
egentlig trenger humaniora til. Etter at Agder lagmannsrett 26. juni
2020 frifant tre nynazister for å ha heist naziflagg utenfor det tidligere
Gestapo-hovedkvarteret i Kristiansand natt til invasjonsdagen 9. april
i 2018, har jeg innsett mer enn noen gang hvorfor samfunnet trenger
humanister – som historikere. Kampen mot hatefulle ytringer må først
og fremst foregå alle andre steder enn i rettsapparatet.
Thomas V.H. Hagen,
Avdelingsleder ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og leder i HIFO

F

ørst til rettssal 8 i Tinghuset i
Kristiansand 20. august i fjor. Tre
menn sto tiltalt for hatefulle ytringer.
Jeg fulgte rettssaken fra sidelinjen, og
har sjelden hatt en mer lærerik – for ikke
å si provoserende og befriende – dag på
jobben. Mest av alt er det viktig å forstå
hva som ikke skjer eller kan oppnås i
en rettssal.
De tre siktede tilhørte Den nordiske
motstandsbevegelsen, som natt til 9.
april 2018 organiserte en aksjon flere
steder i landet der hakekorsflagg og
bannere med påskriften «Vi er tilbake»
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ble hengt opp på synlige steder. De tre
erkjente å ha hengt opp bannere ved
Varoddbrua og Politihuset i Kristiansand
samt banner og flagg ved ARKIVET
freds- og menneskerettighetssenter –
min arbeidsplass og fra januar 1942 til
mai 1945 regionalt hovedkvarter for
det tyske sikkerhetspolitiet (Sipo). De
tre nektet straffskyld, fordi de mente
at denne «ytringen» ikke var hatefull.
Det som framfor alt manglet i
rettssalen, var beskrivelser med sikte på å
forstå den samfunnsmessige konteksten
som disse handlingene inngikk i. Det ble

ikke gjort seriøse forsøk på å beskrive
hva slags sted «Arkivet» var under
andre verdenskrig eller er i dag. Dette
var overraskende. Er det noe som er
skjerpende i denne saken, er det, etter
min mening, at naziflagget ble heist
foran en bygning der det i krigsårene
foregikk systematisk vold og tortur.
To fanger ble dødsofre. Flere tusen
fanger passerte dette stedet, og felles
for alle var at «Arkivet» ble et symbol
på SS’ krigsforbrytelser og krenkelser
av menneskeverdet. I dag er ARKIVET
freds- og menneskerettighetssenter et
minnested over de ofre som mistet livet
eller fikk ødelagt sine liv i fangenskap.
En skulle tro at dette ville komme
fram i retten, men dette skjedde ikke.
Det var svært uheldig, fordi de tre
nynazistene som hadde begått disse
ufølsomme pøbelstrekene, dermed ikke
ble korrigert. De mistet en mulighet til
å forstå rekkevidden av det de hadde
gjort, noe som enkelt kunne ha vært
gjort ved å kalle inn som vitne ett av de
tidsvitnene som ble merket av krigens
grusomhet, og som kunne forklart
hvordan det oppleves når et tidligere
åsted for krigsforbrytelser blir besudlet
med nazistiske symboler.
I Kristiansand tingrett ble allikevel
de tre funnet skyldige etter straffelovens
§ 185 om hatefulle ytringer. Dette
var første gang denne paragrafen ble
prøvd i en sak som ikke dreide seg om
verbale ytringer, men om symbolbruk.
Fordi det ikke finnes lignende saker,
var det klart at rettsavgjørelsen ville
skape presedens. I juni i år kom
altså Agder lagmannsrett til motsatt
konklusjon, og 10. juli ble det klart at

påtalemyndigheten, «etter noe tvil»,
valgte ikke å anke til Høyesterett.
Hva er en hatefull ytring?
Etter straffelovens § 185 kan hatefull
symbolbruk straffes når ytringen
virker truende, forhånende eller bidrar
til å fremme hat eller ringeakt overfor
grupper basert på hudfarge, nasjonal
eller etnisk opprinnelse, religion eller
livssyn, seksuell legning eller nedsatt
funksjonsevne.
Hvordan er det mulig å vurdere det
slik at det å heise naziflagget utenfor
ARKIVET ikke er å forhåne eller vise
ringeakt overfor de som døde som
følge av den tyske okkupasjonsmaktens
forbrytelser? Hvordan er det mulig å
vurdere denne handlingen som ikke
hatefull sett i lys av at ARKIVET har
menneskerettsbasert opplæring om
holocaust og andre folkemord som
sentral virksomhet? Jødiske personer
med tilknytning til Agder ble forfulgt,
arrestert, deportert og drept. Den
hovedtiltalte i saken, nestleder i Den
nordiske motstandsbevegelsen, sa i
retten at han «ikke tror på holocaust».
Når vi vet at antisemittismen fortsatt
lever i verste velgående i Norge, hvordan
kan det da ikke være hatefullt å stripse
fast et banner med hakekors og slagordet
«Vi er tilbake!» på muren utenfor det
tidligere hovedkvarteret til Sipo, som
under okkupasjonen var naziregimets
sentrale instrument for å knuse norsk
motstand og forfølge uønskede grupper
i det norske samfunnet?
Svaret er vel at dette ikke er mulig
– utenfor rettssalen. Det er fullt mulig
at frifinnelsen i lagmannsretten er god
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Stillbilder fra filmopptak av flaggheisingen natt til 9. april 2018. Foto: Politiet.

juss. Spørsmålet om straff barhet er
likevel mindre relevant sett i en større
sammenheng. Poenget er at juristene
definerer veldig mye som de ikke har
greie på. Hva som er hatefullt i et
samfunn, kan ikke jussen besvare alene.
Betydningen av kontekst
Rettspraksis så langt er at oppfordringer
til vold og krenkelser mot utsatte
grupper er innenfor det straff bare.
Behandlingen av nazif laggsaken
i Kristiansand illustrerer hvordan
retten utelukkende forholder seg til
problemstillingen rent juridisk, det
vil si ut fra tidligere rettspraksis. Men
i forarbeidene til den reviderte § 185
(2005) ble det bemerket at det var behov
for å gi utsatte grupper et bedre vern
mot rasistiske og krenkende ytringer.
Det vil si at konteksten som ytringen
inngår i skal tillegges større vekt. Det
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er her lagmannsrettens dom har sin
store svakhet. Og det er her historikerne
kommer inn i bildet.
Et overarbeidet rettsvesen har
begrensede ressurser å sette inn i en
enkelt sak. Nettopp derfor burde retten
ha innkalt eksperter til å belyse sentrale
forhold i saken. Særlig på tre områder
ville retten ha vært tjent med å gå
grundigere til verks.
Nynazistisk propaganda
For det første: Symbolbruken natt til
9. april 2018 må ses i lys av bevegelsens
øvrige propagandavirksomhet. Ut fra
nynazistenes nettside nordfront.net er
det klart nok at målet er et «raserent»
Norge, noe som fortrinnsvis skal skje på
en «human» måte ved at grupper som
ikke ses som en del av folkefellesskapet
gis anledning til frivillig å forlate landet. I
de tre gjerningspersonenes varebil gjorde

politiet i 2018 beslag i en del materiell.
To stickers inneholdt slagordene «Knus
homolobbyen» og «Fuck refugees».
På direkte spørsmål i tingretten om
hvorvidt han støtter vold mot jøder,
svarte hovedtiltalte, nestleder i Den
nordiske motstandsbevegelsen i Norge,
nei. På spørsmål om hva han mente
om holocaust, uttalte han at det er en
«historisk versjon fremsatt av de allierte
etter krigen» som inneholder mange feil,
og at «det er ikke sant at det foregikk et
folkemord». Aktoratets plikt burde ha
vært å knytte symbolbruken til kjente
konspirasjonsteorier og ideologier.
Ifølge en håndbok for aktivister i Den
nordiske motstandsbevegelsen kan vold
nyttes i «nødverge». Der slutter altså
«humaniteten».
SS og Sipo
For det andre: I motsetning til hva retten
legger til grunn, hadde Gestapo, som
var en del av Sipo, en særlig befatning
med forfølgelse av minoriteter. På
dette punkt er lagmannsrettens
domsbegrunnelse så svakt utviklet at det
grenser til det uansvarlige. SS og Sipo
ble innen internasjonal rett etter 1945
ansett for kriminelle organisasjoner,
noe som forplikter Norge ennå i dag.
Gestapo i Kristiansand var, i likhet
med SS- og Sipo-avdelinger alle
andre steder, gjennomsyret av rabiat
raseideologi og antisemittisk fundert
konspirasjonstenkning. Sipo-sjefen i
Kristiansand, Rudolf Kerner, hadde
fersk erfaring fra arbeid med etnisk
rensning i Saarland og forfølgelse av
homofile da han kom til Norge. Noe

av det første Sipo gjorde etter at de
kom til Kristiansand var å skaffe
seg oversikt over jødiske personer i
distriktet. Leiligheter eid av jøder
ble beslaglagt og forretninger eid
av jøder ble trakassert og utsatt for
stengningsforsøk. Jøder, i likhet med
kommunister og nazimotstandere
som på forhånd var kjent for Sipo,
ble etterlyst og forsøkt ufarliggjort
umiddelbart, allerede i mai 1940! Tre
av familiene som drev forretninger i
Kristiansand, ble tilintetgjort. Dette
er godt dokumentert gjennom bøker,
undervisning, formidling og vår faste
utstilling som er besøkt av titusener.
Da Den nordiske motstandsbevegelsen valgte ARKIVET som
hovedmål for aksjonen i 2018, var
det selvsagt langt fra tilfeldig. Uten
kunnskap om konteksten gir ikke
ytringen noen som helst mening. Valg
av tid og sted var en del av ytringen.
Det er ikke mulig å gi sin tilslutning
til nasjonalsosialismen uten å forstå
dette som tilslutning også til rasisme
og antisemittisme. Minoriteter trenger
et særlig vern mot hatkriminalitet.
Nynazister i Skandinavia bør på ingen
måte oppmuntres til å holde fram med
sine pøbelstreker, som vi de siste årene
har sett eksempler på også i Danmark
og Sverige.
ARKIVET som mål
Og for det tredje: Retten har ikke
forstått hvorfor ARKIVET ble valgt
som hovedmål for aksjonen. Den
nordiske motstandsbevegelsen er
tilsynelatende langt bedre oppdatert på
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hva ARKIVET og de seks andre fredsog menneskerettssentrene i Norge (ett av
dem er HL-senteret) driver med enn det
påtalemyndighetene er. Vi har nemlig
hatt besøk av nynazister tidligere. Den
27. januar 2015, på Den internasjonale
holocaustdagen, gikk Den nordiske
motstandsbevegelsen også til aksjon
mot ARKIVET. Diverse klistremerker
ble hengt opp på bygningen og i døra
ved hovedinngangen. Klistremerkene
bar slagord av typen «For ett fritt og
forent Norden», bevegelsens symbol
(som består av en sort pil på grønn
bakgrunn innrammet av et kvadrat stilt
på spissen) samt referanse til bevegelsens
nettside, nordfront.net. Foranledningen
for dette er at ARKIVET siden 2006
har markert denne dagen gjennom
det som har utviklet seg å bli Nordens
største heldagsopplegg mot rasisme og
antisemittisme for ungdomsskoleelever
på denne dagen, og som de siste årene
har nådd over 1500 elever hvert år.
Dette er også en del av konteksten
som naziflaggheisingen inngår i. Da
er det forstemmende at retten virker
å være helt uinformert om dette. Den
«grundige drøftingen» – ja, dette er
for eksempel Fædrelandsvennens
utrolige attest om domsbegrunnelsen
på lederplass i avisa både 30. juni og
2. juli – er i realiteten lite annet enn
virkelighetsfjern synsing basert på et
helt utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.
Der historikerne kommer
inn i bildet
Det er naturligvis slik at det vil være,
og i et demokrati skal og bør være, delte
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meninger om hvorvidt naziflagg er en
hatytring, i den konteksten som her
er omtalt. Men det er liten tvil om at
historikere i større grad bør bry seg om
det som skjer (også) i retten.
I møte med hatefulle ytringer er
det lett å finne unnskyldninger for
hvorfor en selv ikke trenger å stå
opp mot dem. Det er lett å peke på
påtalemyndighetene, eller å tro at det
beste er å gi denne typen ytringer
minst mulig oppmerksomhet ut fra en
tankegang om at oppmerksomhet kan
virke stimulerende på rekrutteringen
til dette minimiljøet. Men å overse kan
også ha farlige konsekvenser. Dagens
symboler kan bli morgendagens
virkelighet, som den amerikanske
historikeren Timothy Snyder minner
oss om, når han oppfordrer alle
medborgere til å ta ansvar for hvordan
verden rundt oss ser ut. I min verden
vil jeg ikke omgi meg med nazistiske
symboler brukt til å fremme nazistisk
tankegods. Men det er gjennom en fri
meningsutveksling at slike fullstendig
uholdbare og uakseptable holdninger
og handlinger best imøtegås.

Er du blant dem som
synes at fortiden var
bedre før?

Deler av denne teksten har tidligere
blitt publisert som kronikker i hhv.
Fædrelandsvennen (27.8.2019) og
Klassekampen (11.7.2020).

Les tidligere utgaver av Historikeren på hifo.no!

Historikeren

Medlemsblad for Den Norske
Historiske Forening
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Seniors perspektiv

Intervju med Olav Rovde
Nils Ivar Agøy
Professor, Universitetet i Sørøst-Norge

Olav Rovde. Foto: Kai Peter Østberg

D

et er en uforskammet sprek
emeritus-professor jeg treffer på
seniorkontoret på det som nå heter
Universitetet i Sørøst-Norge, men
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før var Telemark distriktshøgskole og
deretter Høgskolen i Telemark. Olav
Rovde ble født i november 1941 og
vokste opp i bygda Larsnes, den gang i

Rovde kommune, i dag Sande. Han gikk
av som professor i 2012, men la på ingen
måte inn årene av den grunn. Siden den
gang har han både vært hovedredaktør
for trebindsverket Telemarks historie
(2014) og skrevet Soga om høgskolen
i Bø (2018). Olav har vært en av
undertegnedes nærmeste kolleger, og
en god venn, siden midt på 1990-tallet.
Det føles sånn sett rart å skulle gå inn i
intervjumodus – men hva gjør man vel
ikke for Historikeren?
Kan du fortelle litt om hvordan du
ble opptatt av historie?
– Eg hadde ein historieinteressert
far. Han var fiskarbonde – eit yrke som
nok kunne vere slitsamt, men som han
treivst med. Men han kom stadig i min
oppvekst tilbake til at han ikkje fekk
høve til utdanning eller meir tid til å
lese – utover ein folkeskule med svært
små ressursar like før og under første
verdskrig. Men han var glad i å lese,
og vi fekk heime etter kvart ei ganske
stor boksamling. Begge foreldra mine
var lesande menneske. Det vart m.a.
kjøpt inn mykje historisk litteratur –
den bindsterke serien Menneskenes liv
og historie til Carl Grimberg, Aschehougs
verdenshistorie frå 1959, som eg las mykje
i. Også andre bøker som det kom mange
av i huset vårt under min oppvekst –
Olav Duun og Johan Falkberget var
nokre av yndlingsforfattarane – var
historielærdom.
Du valgte å gå på skole ut over
grunnskolen. Det var vel ikke så vanlig i
ditt oppvekstmiljø?
– Av ein søskenflokk på fem var
eg den første som valde teoretisk
utdanning, eller «lesefag», ikkje

praktiske som mine brør vende seg
til. Dei andre valde også, iallfall ein
periode i starten av ungdomslivet,
fiske – og vart med far min som hadde
fiskebåt. Det var ikkje noko dårleg val –
økonomisk sett slett ikkje. Då storsilda
etter krigen kom heilt inn til kysten
for å gyte, var det grunnlag for gode
inntekter. Men eg valde «skulevegen».
Eg hamna først på ein privat realskule
i Syvdsbotn, i enden av ein fjordarm
til Rovde-fjorden – kanskje mykje på
grunn av at mange av kameratane mine
gjorde det same. Her må eg nemne at
han som dreiv denne skulen, var svært
interessert i historie – det gjeld særleg
norsk historie, med vekt på dei nasjonale
forteljingane frå mellomalderen og fram
til 1900-talet. Det var stille i klassen,
huskar eg, når han «forkynte», eit ord
eg må bruke, historie i timane sine.
Etter realskulen bar det i veg til Volda
og det tradisjonsrike gymnaset der,
oppretta alt i 1910. Som gymnasiast
på tidleg 60-tal vart eg på den tid vart
ført inn i ein politisk debattkultur som
sjølvsagt måtte ha historisk kunnskap
som grunnlag. Det galdt særleg moderne
historie – og medverka nok heilt klart
til at mine historieinteresser kom til
å rette seg mot nyare historie – og
politisk historie. Volda var på den tid eit
«Venstre-reir», og det medverka også til
at eg i denne perioden vart dregen mot
dette partiet, og ikkje Arbeidarpartiet –
som var min fars parti. Han var overtydd
sosialdemokrat. Arbeidarpartiet var elles
til stor hjelp for dei som ville skaffe
seg båt – jf. Nygaardsvoldbåtane. I den
lokale banken der Venstre-folk for det
meste styrte, heldt dei på pengane og
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gjorde det vanskeleg for mange å få båt.
Det gjorde at fleire måtte gå saman om
båtkjøp, slik min farfar måtte. Dette var
den vanlege fiskar-bonde-tilpassinga, før
mange slo seg opp som einefiskarar, og
forpakta bort småbruka dei hadde – slik
det skjedde i min familie.
Så valgte du altså å studere ...
– Vegen til teoretiske universitetsstudiar var på mange måtar eit stort
steg å ta i med min bakgrunn. Eg
var vel for lat og bedageleg innstilt
til å gå ut i praktisk arbeid – men var
sjølvsagt også fanga inn av «tidsånda»,
at utdanningsvegane vart opna opp på
den tid eg gjorde mitt val – og at eg
hadde kontakt med mange som gjekk
same vegen. Det siste galdt mange av dei
eg møtte når eg avtente militærtenesta,
der eg var blant dei heller få som valde
å reise til Kirkenes, til Garnisonen
i Sør-Varanger, der halvparten av
plikttenesta (6 mnd.) måtte avtenast
på grensestasjonar mot Sovjet. Ved
dette opphaldet vart det sjølvsagt sett
søkelys på aust-vest-forholdet, og den
kalde krigen – og var gjerne bakgrunn
for å studere moderne historie.
Ja, for det ble jo historie?
– Historie var heilt frå starten av
blinderntida viktig – det gjorde at det
var det første faget eg valde å studere.
Eg plussa på med Nordisk mellomfag
og Statsvitskap grunnfag seinare, men
vende tilbake til historie då eg byrja
på hovudfag. Eg kom då inn i eit
spennande miljø. Når eg valde moderne
historie, tida etter 1945, den såkalla
7. periode som fordjupingsområde,
også kalla «samtidshistorie», har

30

det heilt klart samanheng med den
orienteringa eg hadde både som
politisk- og historieinteressert. Her
fanst det mange tema som ikkje var
særleg godt utforska av historikarane.
Det gjorde at hovudfagsstudentane
fekk i oppgåve å skrive sin eigen
pensumlitteratur. Dette skjedde ved
organisering av seminar for hovudfagsog mellomfagsstudentar – det første
hausten 1969 om internasjonal politikk.
Det munna ut i boka «Etterkrigstid.
Emner om vår tids historie». I 1970 vart
det sett i gang eit nytt seminar leidd av
professor Magne Skodvin. Dette danna
bakgrunnen for serien Etterkrigshistorie
som kom ut i fire bind.
Mine bidrag i denne serien var
«Venstre i prislovdebatten 1952-53» og
«Borgarleg samarbeid i perioden 194553 med særleg utgangspunkt i Venstre»
– begge altså om partiet Venstre som eg
kasta meg over på denne tid. Den første
artikkelen var tema eg valde å skrive
hovudoppgåve om. Problemstillinga
her gjekk på holdninga partiet inntok
i prislovdebatten i 1952-53, som var ein
av dei første store konfliktspørsmåla i
norsk politikk etter krigen. Det dreia
seg om i kva grad staten burde blande
seg inn i styringa av næringspolitikken,
og var såleis uttrykk for ein ideologisk
konflikt mellom det som i debatten
vart kalla «sosialistisk planøkonomi»
med feste i regjeringspartiet, og ein
«privatkapitalistisk» økonomi med
feste i opposisjonen. Konflikten skar
inn i Venstre – mellom ein fløy knytt
til Oslo-Venstre rundt personar som
Helge Seip (redaktør i Dagbladet), og

med linjer til prisdirektør Wilhelm
Thagaard, men også støtta av politikarar
som Neri Valen og Bent Røiseland, og
ein «liberalistisk» fløy som ville avgrense
partiet sterkare mot Arbeidarpartiet
og søkje samarbeid i den borgarlege
leiren. Striden i 1952-53, som er ein
del av ein klassisk strid i partiet, ofte
kalla «det liberale dilemma», gav inga
varig løysing for kvar partiet høyrde
heime, sjølv om utviklinga seinare gjekk
i retning av å søkje samarbeid med dei
borgarlege partia. Rettleiaren min var
Magne Skodvin – ein inspirerande
forelesar. Men svært oppteken: Det
gjorde at den som i realiteten rettleia
meg mest i hovudoppgåveskrivinga, var
Knut Einar Eriksen, som var vit. ass.
ved historiestudiet på den tid.
Arbeidet med 7. periode på denne
tid munna til slutt ut i boka med den
litt «idylliske» tittelen Vekst og velstand.
Norsk politisk historie 1945-1965, der
sju forfattarar skreiv kvar sin breie
artikkel som dekka økonomisk politikk,
industripolitikk, utanrikspolitikk,
Noregs forhold til den tredje verda,
om politikken på venstresida og på
borgarleg side. Det var det siste temaet
eg fekk ansvar for. Boka vart så avslutta
med ein syntetiserande artikkel om
hovudtendensar i norsk politikk 1945-65.
Leserne av Historikeren vet at det
ikke alltid er bare-bare å få seg jobb etter
studiene. Men dette var kanskje annerledes
den gang?
– Min første jobb etter eg var
ferdig med studiet på Blindern, var
lektorstilling ved mitt gamle gymnas i
Volda. For meg var det ein «kremjobb»

å kome tilbake til det tradisjonsrike
gymnaset der eg sjølv hadde gått. Men
eg kom ikkje til å bli der lenge. Kona
mi fekk jobb på ungdomsskulen i Volda
– men det var eit vikariat som ho ikkje
fekk fornya etter første året. Med to
store studielån var vi avhengige å ha
jobb begge to. Ho hadde permisjon frå
ei stilling ho hadde i Statens Lånekasse i
Oslo. Det gjorde at eg byrja å søkje jobb
sørpå. På denne tid var det nye høgre
skuleslaget distriktshøgskulane under
oppbygging. Telemark distriktshøgskole
som starta i 1970, skulle m.a. byggje
opp eit historiestudium og trong folk.
Eg sende inn søknad – og var heldig. Eg
fekk stilling for å dekkje heilt moderne
historie, og byrja der i 1973 – i lag
med eksvoldingen Jostein Nerbøvik
og middelalderhistorikaren Claus Krag.
Hellet følgde også vår vesle familie då
kona mi fekk jobb ved distriktshøgskulen
i Bø – i administrasjonen. Dermed vart
vi begge bøheringar – og fekk vere med
å byggje opp distriktshøgskulen i bygda.
Kva dette betyr: at det var noko tilfeldig
at eg fekk ei rein historiestilling og kunne
utvikle meg vidare som historikar. Det
som like godt kunne ha skjedd, var at
eg kunne sitje fast i ei lektorstilling på
gymnaset – i Volda. Det ville ikkje vere
nokon dårleg lagnad – men eg kom til
å trivast i Bø.
Dere startet vel på sett og vis med
blanke ark?
– Ja, ved TDH var eg med på å
byggje opp faget historie. Plasseringa
av TDH til Bø fekk mykje å seie for
undervisningsopplegget. Målsetjinga
som var innbakt i distriktshøgskule-
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ideologien gjekk ut på å tene regionen,
så høgskulen fekk eit ansvar for å setje
i gang kurs og undervisningstilbod
rundt om i fylket. Dette galdt også
historiefaget og det førte til mykje
reising i den første TDH-tida. Det vart
mange bilturar på kveldstid.
Det vart tidleg slått fast at
distriktshøgskulane ikkje berre skulle
vere under visningsinstitusjonar,
men også forskingsinstitusjonar.
Mitt forskingstema frå starten av
vart jordbrukspolitikk. Ein grunn: I
framstillinga av norsk etterkrigshistorie
såg eg at dette var eit felt som mangla
forsking. Og Bø var ei jordbruksbygd.
Det eg gjorde var å søke studiepermisjon
over skulens budsjett i 1979 for å
arbeide med norsk jordbrukshistorie
og jordbrukspolitikk etter 1945.
Dette munna ut i ein studie i TDH
sin skriftserie om Jordbruksnæring og
jordbrukspolitikk. Nokre utviklingstrekk
etter siste verdskrig. Arbeidet med dette
temaet utvikla seg seinare i retning fleire
tema innanfor jordbrukspolitikk. Eg
fekk i 1986 prosjektstipend frå NAVF
med prosjektet «Bakgrunn og føresetnad
for hovudavtalen for jordbruket 1950».
I 2002 skreiv eg ein rapport for Norsk
senter for bygdepolitikk: «Jordbruket,
organisasjonane og staten. Linjer fram
til hovudavtalen (1930-1950)».
I tillegg til framstillingar om
den generelle jordbrukspolitikken
og korleis næringa vart regulert og
styrt, tok eg også opp studium om
jordbruksorganisasjonane. I 1987
leidde eg prosjektet «Framveksten
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Den norske småbrukaren. Foto: Det norske
samlaget (via Nasjonalbiblioteket)

av småbrukarrørsla i Norge 191385», med forsk ingsmiddel frå
Landbruksdepartementet og NBS.
Og året etter redigerte eg og hadde
hovudansvaret for boka Lat oss rydja
og byggja oss grender. Den norske
småbrukaren 1913-1988 (saman med
Trond Feiring og Sigvart Tøsse).
Ja, det var vel ditt arbeid med
småbrukerne jeg selv hadde lagt merke
til da jeg kom til Bø. Og du har fortsatt
med jordbrukshistorie, vet jeg.
– I 1992 starta prosjektet om
å skrive 100-års-soga til Norsk

Landmandsforbund/Norges Bondelag.
Eg vart engasjert til å skrive første band.
Prosjektet fekk ei tidsramme på tre år.
Det vart leidd av ei styringsgruppe
med historikarane Berge Furre og
Leiv Mjeldheim, i tillegg til folk frå
jordbruksorganisasjonane. I dette
arbeidet kunne eg i lange perioder jobbe
ved sentrale arkiv i Landbrukets Hus i
Oslo. Boka kom ut i 1995: I kamp for
jamstelling 1896-1945. Hundre år for
bygd og bonde. I denne perioden skreiv eg
ei rekkje artiklar om jordbrukspolitikk
og var med i fleire radioprogram. Eg var
òg med i styringsgruppa for prosjektet
«Norsk Landbrukshistorie» som munna
ut i fem bind.
Du nevnte noen grunner til å arbeide
med slike emner. Er det flere? For eksempel
din egen bakgrunn?
– Når eg ser tilbake på mine
historiske arbeid, kan eg nok etablere
ein samanheng mellom min bakgrunn
frå miljøet eg voks opp i på 40- og
50-talet. Eg kjem frå primærnæringane
på ytre Sunnmøre. Men dette var
ein bakgrunn som hadde lite med
bondelagskulturen å gjere – meir då
med småbrukarlagskulturen. Men eg
kom frå ein fiskar-bondekultur, og eg
har ofte tenkt på i ettertid at eg burde
brukt tid som eg fekk i mi stilling som
historikar til denne kulturen. Men slik
vart det ikkje – kanskje av litt tilfeldige
grunnar.
Så har du også markert deg som
profesjonshistoriker på andre områder.
Hva er sammenhengen her?
– Bondelagshistoria var eit oppdrags-

Vegar til samling. Foto: Samlaget

arbeid. Det var også det neste noko
større prosjekt eg vart involvert i:
Lærarhistoria. Då Norsk Lærerlag
og Lærarforbundet gjekk saman og
skipa Utdanningsforbundet hausten
2001, vart det sett fram ynske om å
skrive historie til organisasjonen som
hadde startpunkt i 1966 – då Noregs
Lærarlag (frå 1892) og fleire mindre
organisasjonar slutta seg saman. Det
norske Samlaget fekk prosjektansvaret,
og eg fekk jobben med å skrive boka.
Igjen kunne eg, denne gongen i ein
toårsperiode, jobbe i relevante arkiv i
Oslo, men elles med fast arbeidsplass
ved Høgskolen i Bø. Prosjektet vart
avslutta med boka Vegar til samling.
Norsk Lærarlags historie 1966-2001 – i
2004. Som med det faglege arbeidet
med landbruket, vart også dette temaet
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Olav Rovde og Nils Ivar Agøy, en solskinnsdag i Bø. Foto: Kai Peter Østberg.

emne for ei rekkje enkeltartiklar og
foredrag, m.a. ein artikkel om lærarane
som profesjon trykt i boka av Jan Messel
og Rune Slagstad: «Profesjonshistorier»
(2014).
Du har jo i mange år vært en drivkraft
i Telemark historielag, som styremedlem,
redaksjonsmedlem og leder...
– Ei målsetting ved etableringa av
distriktshøgskulane var at dei skulle,
ved sida av å styrke høgre utdanning i
Norge reint allment, tene distrikta dei
vart plasserte i. Dette var ikkje minst ei
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målsetting som vedrørte historiefaget.
Det gjorde at problemstillingar relevante
for regionen kom gradvis inn i faget.
Lokalhistorie vart skilt ut som eigen
fordjupingsdel. Ved sida av denne
undervisninga redigerte og skreiv eg
mesteparten av boka om idrettslaget
Skarphedin, og heldt ei rekkje foredrag
med emne frå Telemark – om krisa i
landbruket i 30-åra, om Bø-idretten,
om «langskallar og kortskallar» i
Telemark, om kvifor tanken om
republikk stod så sterkt i Telemark,

Telemark som fråhaldsregion, om den
nasjonalsosialistiske rørsla i fylket. Fleire
av desse emna vart trykte som artiklar i
årboka for Telemark historielag.
Vinklinga mot lokal- og regionshistorie var bakgrunn for verket Telemarks
historie som vart sett i gang 2012 og kom
ut med tre band i 2014. Dette var eit
prosjekt som det faglege miljøet, ikkje
berre ved historie, men ved kulturfaga
og dei humanistiske faga ved høgskulen
gjekk saman om – i tillegg til miljøet
rundt Telemark historielag. Min innsats
ved dette prosjektet gjekk på at eg leia
styringsgruppa som vart sett ned for å
følgje arbeidet med prosjektet. I tillegg
redigerte eg siste bindet, Telemark
historie etter 1905 saman med Ingvar
Skobba, og skreiv artikkelen om den
politiske utviklinga i perioden.
Også i det organiserte arbeidet
nasjonalt fekk Bø-miljøet ei aktiv rolle.
I perioden 1996–2000 var leiinga for
HIFO plassert i Bø, og historiedagane
vart lagt til Bø i 1997 og igjen i 2010.
Denne serien heter «Seniors
perspektiv». Det siste bokprosjektet ditt
var altså «historia om høgskulen i Bø».
Det har kanskje gitt noen perspektiver?
– Det kan vere ein risikosport å
skrive om sitt eige miljø. Men arbeidet
med boka gjorde at eg kunne sjå tilbake
på utviklinga av historiestudiet. Korleis
ser eg på utsiktene for historiefaget
i Bø? Det er f leire problematiske
utviklingstrekk. Det heng saman med
nasjonale tendensar. Plassen historie har
i den offentlege debatten og i media står

på mange måtar sterkt – t.d. i seriar vist
på fjernsynet. Men stillinga faget har
som skulefag er redusert, og det slår
ut når studentar søkjer utdanningsveg.
Ved Campus Bø er det så å seie ikkje
lenger «fysiske» historiestudentar, berre
nett-studentar. Eg ser ein fare for at
målsettinga som si tid låg til grunn
for opprettinga av distriktshøgskulane,
at dei fagleg sett skulle tene den nære
regionen, blir svekka. På den andre
sida ser eg at den faglege kvaliteten eg
ser finst i historiemiljøet i Bø, ikkje
minst i forskingssamanheng, har eit
høgt nivå. Og i samfunnet rundt det
nye Universitetet i Søraust-Noreg er
historieinteressa større enn nokon
gong før. Det viser seg kanskje no i dei
seinaste tala på søknader til studia her.
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HIFOs reisestipend for 2019

Vervekampanje
HIFO ønsker flere medlemmer, og inviterer derfor alle
våre medlemmer til å delta i vår vervekampanje. Verv en
kollega eller medstudent, og få flotte premier!

HIFO – Den norske historiske forening deler hvert år ut ett eller
flere reisestipend på inntil kr. 10 000 til medlemmer. I år er potten
på 30 000 kroner.

H

IFOs medlemmer kan søke støtte til faglig begrunnede reiser i forbindelse med
egen forskning. Vi støtter for eksempel reiser til arkiver og andre relevante
institusjoner eller deltakelse på konferanser med presentasjon av egne undersøkelser.
Stipendet deles ut én gang i året, og studentmedlemmer oppfordres særskilt til å
søke. Søknader fra søkere som ikke har mottatt reisestipend fra HIFO tidligere og
studenter og andre søkere som har liten mulighet til å finansiere reisen på annen
måte vil bli prioritert.
Stipendet skal brukes innen kalenderåret 2021 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 1. november 2020.

• Alle ververe er med i
trekningen om ett års
gratis medlemskap
• Alle som verver tre
nye medlemmer er med
i trekningen om ullpledd
fra Sjølingstad
• Alle som verver to nye
medlemmer får et sitteunderlag fra Sjølingstad

Nye medlemmer kan gå til http://hifo.no/medlemskap-i-hifo/ eller sende en
e-post til post@hifo.no for å melde seg inn
Alle som melder seg inn før 1. desember får gratis medlemskap ut året!

For retningslinjer og mer informasjon om HIFOs reisestipend og søknadsprosessen,
se HIFOs hjemmesider, hifo.no.
Spørsmål kan sendes til post@hifo.no
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- Vervepremier leveres av Sjølingstad Uldvarefabrik
som er en del av Vest-Agder-museet
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HIFO-nytt

Presentasjon av Historikeren-redaksjonen
Historikeren har fått ny redaktør, og i tillegg har det kommet flere nye
medlemmer i redaksjonen den siste tiden. Hvem er vi?
Redaksjonen

Nora Birkeland. Fotto: Jonas Bertelsen Enge.

Even Næss Bergseng. Foto: Stortinget.

Jon Emil Halvorsen. Foto: Eidsvoll 1814.

E

Jon Emil jobber som formidler ved
Borgarsyssel Museum, og jobber med
formidlingstilbud, som guide, og med
å utvikle ulike utstillingsprosjekter.
Jon Emil er helt ny i redaksjonen, og
ble med fra høsten 2020. Nora jobber
i studieadministrasjonen ved IAKH på
UiO, og har tidligere jobbet som sekretær
for HIFO.
Nora ble med i redaksjonen våren
2019, samtidig med Martin Auke og
Caroline Juterud. Martin fullførte
mastergraden i 2014 om utvikling og
endring i lokal identitet på tettstedet
Slemmestad i Røyken kommune, som for
øvrig også er hans hjemsted. Han jobber
som lærer ved Stovner videregående
skole, hvor han underviser i historie og

ven Næss Bergseng ble valgt som
Historikerens redaktør og styremedlem
i HIFO for to år på årsmøtet i juni. Even
leverte master ved UiO i 2018 om valgstreik
ved stortingvalg i Gjøvik, Grimstad og
Levanger i perioden 1885–1903. Han jobber
nå med formidling på Stortinget, blant
annet med utarbeide undervisningsopplegg
og holde omvisninger.
Even er også med i styret i HIFOs
lokallag på Østlandet, sammen med
redaksjonsmedlemmene Jon-Emil Halvorsen
og Nora Birkeland. Jon Emil og Nora leverte
master samtidig som Even, om henholdsvis
opplysning og kulturmøter i DanmarkNorges indiske kolonier i perioden 1777–
1808 og offentlig debatt om kvinners arbeid
i Norge mellom 1884 og 1900.
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Caroline leverte masteroppgave i
2013 om praktiseringen av fattiglovens
bestemmelser om de «uverdige» fattige i
Christiania året 1850, og særlig bruken
av tvangsarbeid ved arbeidsanstalten
«Prinds Christian Augusts Minde» i
Storgata i dagens Oslo. Caroline jobber
ved Oslo byarkiv, og har fortsatt med
formidling om Christianias fattige og
tvangsarbeidsanstalten «Prindsen».
Caroline er i dag frikjøpt fra Byarkivet
for å arbeide med et bokprosjekt.
Den andre av redaksjonens helt ferske
medlemmer er Eli Morken Farstad, som
også ble med fra høsten 2020. Eli leverte
master våren 2019, hvor hun undersøkte
politisk kultur i norske landdistrikt før
1850 med utgangspunkt i stortingsbønder.
Eli har nylig startet sin doktorgrad ved
USN i Bø. Doktorgraden bygger videre på
temaet politisk kultur før 1850, ved hjelp
av stortingsbønder som case-studier. Hun
skal særlig analysere haugianerbevegelsen
som potensiell katalysator for politisk
engasjement blant bønder etter 1814.

Martin Auke. Foto: Stovner VGS.

samfunnsfag. Martin er også med i SkoleHIFO, hvor han blant annet har vært
med å plukke ut bidrag som skal videre
til juryen for historiekonkurransen.

Eli Morken Farstad. Foto: Privat.
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Fotospalten

Slotsfjeld. Veien. Refotografert. Fortid-nåtid-fremtid
Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Å

skape fotografiske bilder er en
sammensatt prosess: Det enkelte
opptak er unikt samtidig som det i større
eller mindre grad vil være elementer av
repetisjon. Fotografer baserer seg gjerne på
tidligere bilder når de velger sine motiver,
bevisst eller ubevisst. Og repetisjonen kan
rendyrkes til en presis gjengivelse av et motiv,
med samme standpunkt og samme utsnitt
av verden. Da kalles det refotografering:
Motiv, utsnitt, utstyr og andre variabler
kontrolleres helt bevisst. Forskjellen er
tidspunktet, og det konstrueres en relasjon
mellom da og nå. Slik oppstår det en
komparativ undersøkelse. Hva er likt og
hva er forskjellig? Hva har skjedd mellom
disse to tidspunktene og tilstandene.
I 2015 var det 150 år siden fotografen
Anders Beer Wilse ble født. Dette ble blant
annet markert med gjennom å gjenskaping
av motiver fra Wilses katalog, som besto
av over 100 000 motiver fra hele landet og
samfunnslag. En slik repetisjon kan gjøres
på mange forskjellige måter. Startpunktet
er valg av fotografi som skal refotograferes.
Marie Kvamme-Madsen valgte Wilses foto
1077, Slotsfjeld. Veien. Tønsberg. I 1902
har Wilse vært i Tønsberg og fotografert
tre foto av severdigheten og landemerket
Slottsfjelltårnet, som stod ferdig 16 år før.
Men på veien opp har han gjort et opptak.
Veien strekker seg innover, forbi et tre som
er sentralt i motivet. To jenter ser utover
mot fjorden. I forgrunnen en sten. Den er
viktig: Dette bildeelementet representer
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et permanent utgangspunkt som gjør det
mulig å bestemme standpunkt og orientere
siktlinjen. Å gjenfinne dette standpunktet
så nøyaktig som mulig er et viktig moment
for refotografering. Her har Kvamme gjort
et opptak fra nokså nøyaktig samme
standpunkt og vinkel. I utgangspunktet
en klassisk refotografering. Mens berget
til venstre og de to steinene i forgrunnen
representerer permanens, er vegetasjon
et element i landskapet som vil være i
endring over tid. Refotograferingen er et
bidrag til dokumentasjonen av dette. Et
av trærne fra 1902 kan for eksempel være
den store stammen i 2015. Gjengroing gjør
at fjordgløttet til venstre er borte. Noen
refotograferinger gjøres på nøyaktig samme
dato, på nøyaktig samme tidspunkt. Her er
vi tidlig i mai 1902 samt september 2015.
1902-fotogra f iet s s va r t-hvit t
kontrasteres av 2015 versjonens farger.
Dette peker mot opptaksteknologien
og den mediemessige utviklingen. Og
her er vi ved menneskenes tid. Ved å
montere inn en jente fra 1902 legges en
ny dimensjon til. Og vi kan føres vi inn
i en refleksjon over vårt eget historiserte
blikk og menneskenes tid. I fotohistorien
har denne muligheten blitt tatt i bruk
til vitenskapelige undersøkelser av natur
og samfunnsmessige endringer. De siste
tiårene er dette spesielt aktualisert gjennom
sammenligning av landskaps og isbreers
utvikling i klimaperspektiv. Slik handler
refotografering også om fremtiden.

Slotsfjeld. Veien. Tønsberg. 1902. Anders Beer Wilse. Digital kopi av s/h negativ NF.W. 1077.
Glass. 16 x 21. 16 x 21. Norsk Folkemuseum/Nasjonalbiblioteket.

[Veien til Slottsfjellet - refotografert]. Foto: Marie Madsen-Kvamme. Digital montasje. 1902/2015.
Nasjonalbiblioteket.
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Styremedlemmer

Lokallagsrepresentanter

Leder: Thomas Hagen, tlf. 469 20 446,
e-post: th@stiftelsen-arkivet.no
Nestleder: Harald Rinde,
e-post: harald.rinde@uia.no
Redaktør i medlemsbladet Historikeren: Even Næss Bergseng,
e-post: historikeren@hifo.no.
Kasserer: Trond Bjerkås,
e-post: trond.bjerkas@uia.no
Ruth Hemstad, tlf. 934 37 312,
e-post: ruth.hemstad@nb.no
Karsten Korbøl (skolekontakt), tlf. 992 32 327,
e-post: karsten.korbol@frittord.no
Synne Correll, tlf. 905 18 034,
e-post: synne.corell@gmail.com
Eirinn Larsen,
e-post: eirinn.larsen@iakh.uio.no

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

Varamedlemmer
Andreas Bagås Lien,
e-post: Andreas.Bagas.Lien@bjertnes.vgs.no
Per Kristian Sebak,
e-post: per.sebak@sjofartsmuseum.no
Miriam Jensen Tveit,
e-post: miriam.tveit@nord.no
Monika Praczyk,
e-post: monika.praczyk@uia.no

Redaksjonen
Redaktør: Even Næss Bergseng
e-post: historikeren@hifo.no
Redaksjonsmedlemmer: Eli Morken Farstad,
Caroline Juterud, Martin Auke, Jon Emil Halvorsen
og Nora Birkeland

HIFO-sekretariatet
Organisasjonssekretær: Ragnhild Bie Nielsen, tlf. 401 64 360,
e-post: post@hifo.no
Innmelding, kontingent og abonnement
Økonomisekretær: Peder Aasland,
e-post: post@hifo.no
Innmelding skjer til foreningens e-postadresse:
post@hifo.no
Kontingent 550 kr per år, for masterstudenter
300. Abonnement på Historikeren koster 300
kr per år.
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Returadresse:
Den norske historiske forening (HIFO)
Universitetet i Agder
Institutt for religion, filosofi og historie
Postboks 422
4604 Kristiansand

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

Nytt bokprosjekt
under utarbeidelse?

•

Gratis veiledning i teknisk produksjon.
Ring 41 317722: Vi tilbyr:
•

Rådgivning/grafiske tips

• Typografi, design,

bildearbeid
• Trykk og innbinding
• Vi har lang erfaring med
bokproduksjoner

• Trykk i skandinaviske

og baltiske trykkerier

• Gode priser og referanser

• Førtrykksarbeidet utføres av norske fagfolk

Bra priser?
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Sjekk selv: post@bokstavogbilde.no

Eller ring: Arne Kjeldstadli, tlf: 41 317722
Skabos gt 15, 3040 Drammen. Osloavdeling: Bygdøy alle 21, 0262 Oslo

•

