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Lederen har ordet
Kari Aga Myklebost og Lena Ingilæ Landsem
leder HIFO

Vi skriver 2013, og rundt om i landet planlegges ulike arrangementer som skal markere at
det er hundre år siden norske kvinner fikk
stemmerett på lik linje med menn. Jubileet
har ingen sentral koordinering, men består
av en rekke initiativ fra ulike organisasjoner
og miljø som vil være med på feiringen. Blant
dem er HIFO Sogn og Fjordane, årets arrangør av Norske historiedager. 		
I Sogndal har man valgt å tilegne hovedsesjonen og avslutningsforedraget til stemmerettsjubileet. Hovedsesjonen har fått tittelen
“Kvinnene og historia, strid for politiske
og sosiale rettar”, og byr på skandinaviske
kapasiteter på feltet som vil sette våre hjemlige historiske prosesser i perspektiv ved å
trekke komparative og transnasjonale linjer.
Avslutningsforedraget vil ta for seg kvinners
rolle i den arabiske våren, og slik bringe inn
aktuell samtidstematikk i diskusjonen av det
norske stemmerettsgjennombruddet. De
som tar turen til Sogndal i begynnelsen av mai
vil i tillegg til det faglige programmet kunne
nyte vestlandsvåren gjennom historiedagenes
ekskursjonsprogram. Vi gleder oss!
Dette nummeret av Historikeren inviterer
leserne inn i arkivverdenen, der det fortsatt
finnes mange uåpnede luker inn til historiens

redaktør

kamre. Arkivarene sørger nå for at noen av
disse skattene blir vist frem, for eksempel
gjennom arrangementet «I en sofa på arkivet» ved Riksarkivet i Oslo. I Historikerens
reisebrev går turen også innom arkivet, for
å finne kilder som kan dokumentere livet til
kvinner som under krigen hadde et forhold
til tyske soldater.
Det er flott å kunne vise noe av innsatsen lokallagene legger i ulike historietilstelninger i sine distrikt. HIFO Bergens
heldagsseminar om “Fotografiet i historien”
viser hvordan man med varsomhet kan
bruke fotografier som kilder. HIFO Agders
kveldsarrangement inviterer til refleksjon over jobbalternativer for historikere,
noe enhver masterstudent kan merke seg.
Historiekompetansen kan nyttes til så
mangt, lektor Steinar Rønning fremmer
i debatthjørnet at det nå er på tide at
historikerne blir hørt også utenfor sitt
akademiske miljø, og kaster utfordringen
til lærebokforfattere som ifølge Rønning
ikke tar sitt ansvar i å presentere nyere
forsking for dagens skolelever.
Vi ønsker alle Historikeren-abonnenter
god lesning!

Om Historikeren
Redaksjonen har base i Tromsø. Kontakt redaksjonen på e-post historikeren@hifo.no Redaktør:
Lena Ingilæ Landsem. Redaksjonsmedlemmer: Vidar Eng, Astrid Marie Holand, Hege Stavseth,
Christine Smith-Simonsen og Steinar Rønning.
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Innkalling til årsmøte i Den norske
historiske forening (HIFO) 2013

Årsmøtet i HIFO for 2013 blir avholdt i Sogn og Fjordane
fredag 3. mai kl. 17.30. Lokale: Det store auditoriet,
Høgskulebygget, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Møtet
avvikles i forbindelse med Norske historiedager i Sogndal
samme sted 3.-5. mai.
Dagsorden
Åpning ved HIFO-leder
1. Konstituering og godkjennelse av fullmakter,
3 valg av møteleder og referenter
2. Årsmeldingene fra lokallagene. Hvert lokallag
3 gir en kort presentasjon
3. Årsmelding fra HIFO-styret
4. Regnskap
5. Budsjettforslag og årsplan
6. Innkomne saker
7. Valg:
* Leder
* Styremedlemmer og vararepresentanter
* Valgkomité
* Revisorer
Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på HIFOs hjemmesider,
www.hifo.no. Alle medlemmer av HIFO blir oppfordret til å
møte. Medlemmer som selv ikke har anledning til å komme,
kan i tråd med § 6 gi fullmakt til et annet medlem til å
opptre på vegne av seg. Hvert lokallag har anledning til å få
dekket av HIFO sentralt billigste reisemåte til årsmøtet for
én representant.
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Norske historiedagar i Sogndal 2013

Utsyn over
Sognefjorden. Foto:
©2001-2005 Otto
og Mechtild Reuber.
Utlånt av Sogn
og Fjordane
fylkeskommune.

H

IFO Sogn og Fjordane og historikarmiljøet ved Høgskulen i Sogn
og Fjordane har gleda av å invitera til
Norske historiedagar i Sogndal 3.-5. mai.
Historiedagane er den største nasjonale
møteplassen for norske faghistorikarar.
Hovudtemaet er «Stemmerett, demokrati og kjønn kring 1900 i eit transnasjonalt perspektiv», og bakgrunnen
er årets 100-årsjubileum for den norske
kvinnestemmeretten. Me vil setja hendinga
inn i ein skandinavisk samanheng, og me
ønskjer å sjå kvinnestemmeretten i lys av eit

Norske historiedagar
i Sogndal 2013
Deltakaravgift innan 11. mars:
1200 kr (student 600), etter 11.
mars: 1600 kr

breiare register av borgarrettar og utvikling
av demokratiet. Avslutningsføredraget rettar
såleis blikket mot kvinnerettar i MidtAusten. Dag to og tre har som vanleg tre
økter med parallelle sesjonar og frie føredrag.
Me ønskjer velkomen til Sogn på den
tida markene og liene er på sitt grønaste,
snøen framleis ligg på fjella over fjorden
og fruktbløminga vonleg er i full gang.
Gjennom ekskursjonane vil me visa fram
den historiske breidda frå adelssamfunnet
i mellomalderen til industrireisinga på
1900-talet og fotballeventyret dei siste tiåra.
Påmeldingsfrist: 11. mars (høgare pris
ved seinare påmelding)
Påmelding: http://historiedagar2013.
hisf.no
Kontaktperson: Anders Timberlid,
anders.timberlid@hisf.no
Velkomen til Sogn og Fjordane!
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Program
Konferansen vert halden i det nye Høgskulebygget på Campus Fosshaugane.

Torsdag 2. mai
10:00-16:00
3 		
11:00-18:00
		

Ekskursjon til turistbygda Balestrand og industristaden Høyanger 		
med omvising på aluminiumsverket*
Ekskursjon: Topptur på ski i Jostedalen med lokal- og reiselivshistoriske
glimt på inn- og utpust*

Fredag 3. mai
12:00-13:00
13:00-13:30
		
		
13:30-15:00
		

		
		
		
		
3 		
		
3 		
3 		
3 		
15:00-15:30
15:30-17:00
17:30-19:00
20:30		

Registrering og kaffi
Opning ved rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Anders Timberlid, leiar i HIFO Sogn og Fjordane
Musikalsk innslag
Hovudsesjon: Stemmerett, demokrati og kjønn kring 		
1900 i eit transnasjonalt perspektiv. Møteleiar: 			

Ulrike Spring
Hva er en borger? Nasjon, borgerskap og mobilisering i Norden,
Ida Blom, Universitetet i Bergen
Kvindevalgret, kvindebevægelse og politiske partier. En analyse af 		
danske strategidiskussioner 1901-1915, Jytte Larsen, KVINFO, 		
Danmark
Män som strategi. Informella vägar till den svenske 			
kvinnorösträtten, Christina Florin, Universitetet i Stockholm
Kommentar ved Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen
Kaffipause
Hovudsesjonen held fram
Årsmøte i HIFO
Historikarkro på Quality Hotel Sogndal

Laurdag 4. mai
08:30-10:30
Parallelle sesjonar
3 		 a) Kvinner, nettverk og transnasjonale handlingsrom: Skandinavisk
		
misjon, organisasjons- og velferdsarbeid i Kina og Midtøsten, 1890		
1940. Sesjonsleiar: Inger Marie Okkenhaug (HiVolda)
333		
b) Fortida fortalt. Norsk historieskriving etter 1970. Sesjonsleiar: 		
3 		
Teemu Ryymin (UiB)
3 		 c) Trygghet, risiko og forsikring. Sesjonsleiar: Espen Ekberg 		
3 		
(Handelshøyskolen BI)
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3 		
		
10:30-11:00
11:00-13:00
3 		
3 		
3 		
3 		

d) Tilbakeblikk og framsyn: Familiehistorie og historisk demografi
ved eit historisk generasjonsskifte. Sesjonsleiar: Hilde L. Jåstad (HiSF)
Kaffipause
Parallelle sesjonar

e) Arbeiderhistorie. Sesjonsleiar: Frank Meyer (Arbeiderbevegelsens
arkiv og bibliotek)
f) Arkiv, historie og formidling: muligheter og utfordringer.
Sesjonsleiarar: Hilde Lange (Troms fylkeskommune) og
Ulrike Spring (HiSF)
3 		 g) Misjonens kvinner; idealer, demokrati og makt. Sesjonsleiar:
3
Rolf Inge Larsen (UiT)
3 		 h-1) Moderniseringveger og identitetsdanning – regionar og fylke
3 		
som historiske forskingsobjekt (del 1). Sesjonsleiarar: Ola Svein
3 		
Stugu (NTNU/HiSF) og Hege Roll-Hansen (HiSF)
13:00-14:00
Lunsj
14:00-18:00
Ekskursjonar
3 		
1. Skule- og idrettshistorisk vandring på Fosshaugane
3 		
2. Kulturhistorisk vandring i Sogndalsfjøra
3 		
3. Gods og husmannsplassar i Kaupanger og De Heibergske
3 		
Samlinger – Sogn Folkemuseum
3 		
4. Strandstaden Solvorn og Urnes stavkyrkje
19:30		
Festmiddag med kulturinnslag*

Sundag 5. mai
09:30-11:30
		
		
		
		
		
		
		
3 		
11:30-12:00
12:00-13:30
3 		
13:30		

Parallelle sesjonar

h-2) Moderniseringveger og identitetsdanning – regionar og fylke
som historiske forskingsobjekt (del 2). Sesjonsleiarar: Ola Svein
Stugu (NTNU/HiSF) og Hege Roll-Hansen (HiSF)
i) Busetnadssogearbeid frå arkivlesesal og skrivemaskin til Dropbox og
Facebook. Sesjonsleiar: Arnfinn Kjelland (HiVolvda)
j) Rett og begrensninger – perspektiver på utviklingen av en
stemmerett for alle. Sesjonsleiar: Vibeke Kieding Banik
k) Frie føredrag
Kaffipause
Avslutningssesjon: Kvinnene og den arabiske våren
Innleiar ikkje stadfesta
Avslutning og lunsj

Deltakaravgifta dekkjer: Konferansemateriell, ekskursjonar laurdag, lunsj laurdag og
sundag og kaffi/te alle dagane. *Betaling for festmiddagen og ekskursjonane torsdag kjem i tillegg.
Oppdatert og detaljert program på http://historiedagar2013.hisf.no.
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I en sofa på arkivet
Marius Bjørnson Hofstad
HIFO-Østlandet i samtale med Riksarkivet.

Fra sine mørke kjellere søker arkivene seg i økende grad ut mot offentligheten
og kaller på oppmerksomhet fra et større publikum. Riksarkivets ferske
arrangement ”I en sofa på arkivet” har klart å skape en behagelig og nær
atmosfære der du kan få innsikt i arkivene ved landets største nasjonale
arkivinstitusjon.

E

n av initiativtakerne er Bård Alsvik godt av og at det skapes gode muligheter
– underdirektør for den nyetablerte for dialog mellom publikum og øvrige
seksjonen for formidling ved Riksarkivet. tilstedeværende.
Han forteller at det hele tiden har vært en
ledende tanke at de hyppigste brukerne Aktiv formidling – eller ikke?
av kildene skal kunne slippe til for å Det at ulike arkivinstitusjoner i dag, på
presentere resultatene av sine arbeider. stadig ulike måter, forteller om det materialet
Profilerte historikere som Hans Olav som finnes hos dem, er et relativt ferskt
Lahlum, Guri Hjeltnes, Lars Borgersrud grep i norsk arkivsammenheng. Fra tidlig
og Hans Fredrik Dahl har bidratt til å på 1990- tallet har det imidlertid kommet
trekke tilhørere, men et viktig
mer og mer på banen og er i
motiv har også vært å fronte De hyppigste
dag et selvfølgelig innslag i
unge historikere. Alsvik brukerne av kildene virksomhetsplanen hos større
forteller at prosjektet startet skal kunne slippe
arkivinstitusjoner. Arkivene
med en forsiktig planlegging,
er ikke lenger bare en del av
til og presentere
uten de helt store visjonene
offentlig forvaltning, men
resultatene av sine
for hva de skulle få til:
bærer også rollen som en
– På tross av den forsiktige arbeider
utadrettet kulturinstitusjon
til-nærmingen, var det
i samfunnet.
forholdsvis lett å få deltagerne til å stille
Motivene for å fremme denne oppgaven
opp, og interessen fra publikum har vært har variert. For enkelte arkivinstitusjoner
overveldende. Arrangementskomiteen handlet det om å øke besøkstallene - blåse
har lagt an en noe uformell setting, liv i driften - men det kunne også handle om
der avstanden mellom publikum og de mer prinsipielle demokratiske rettigheter,
innbudte deltagerne ikke skal være for som retten til innsyn. Den kanskje viktigste
stor. Ideen om at de skal sitte i en sofa motivasjonen lå nok likevel i arkivenes rolle
legger jo opp til at de som kommer slapper som en aktør for folkeopplysning og de
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Fra lanseringen av Lars Borgersruds bok ”Like gode Nordmenn?”. Denne kvelden viste at
krigen fortsatt trekker mange mennesker til denne typen arrangementer. Foto: Riksarkivets
formidlingsseksjon.

endrede krav vår moderne tidsalder stilte
til en slik oppgave.
Fra omkring år 2000 foregikk det en
formidlingsdebatt innen arkivmiljøet.
Enkelte arkivarer hadde allerede funnet
sine formidlingskanaler og hadde etablert
en tradisjon for å vise hva som fantes ved
egne institusjoner, gjennom publikasjoner og
åpne dager hos arkivet. Disse representerte
en mer aktiv form for arkivformidling. Andre
forholdt seg til et mer formelt standpunkt,
ved at arkivene skulle gjøres tilgjengelig ved
forespørsel, men de så det ikke som sitt ansvar
å drive noen form for aktiv markedsføring av
arkivene. Den ene gruppen forholdt seg til
den tradisjonelle brukergruppen, forskere
og de som hadde behov for opplysninger,
mens den andre gruppen søkte aktivt flere

og nye brukere av arkivene. Med andre ord
manglet det en felles holdning til graden av
formidling, samt en faglig metode og teori
for hvordan en slik formidling skulle utøves.
Til dette bildet bør det legges til at
Norge på mange måter har stått i en positiv
særstilling sammenlignet med resten av
Skandinavia, hvor formidlingstrangen
har stått langt lavere i kurs enn hos oss.
Dette er fortsatt tydelig i for eksempel
Danmark hvor det på nasjonalt nivå ennå
ikke er innført rutinemessige krav om
målinger av besøkstall eller differensiering
på brukersegmenter. Tilhengere av en mer
aktiv arkivformidling i Danmark, mener
at dette har negative konsekvenser for de
offentlige arkivinstitusjonene. De hevder
at kvaliteten sammenlignet med tilliggende
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kulturinstitusjoner blir merkbart dårligere,
og at man som aktør innenfor kultursektoren
blir hengende etter.1
I Norge syntes kritikken å ha basert
seg på en ulik oppfatning om hva som var
arkivarens viktigste oppgave. Mange av
kritikerne til formidlingslinjen i Norge
fryktet at en økende satsing på dette ville
skje på bekostning av bevaringsarbeidet, som
de mente var den overordnede hensikten
for arkivinstitusjonene. De mente arkivene
var best tjent med at formidlingen ble gjort
indirekte gjennom faghistorikere, forskere,
og lignende aktører. I den grad de ønsket
formidling, mente de overgangen måtte skje
mer planmessig. Utviklingen måtte, etter
deres oppfatning, komme hånd i hånd med
et minimum av profesjonalisering, samt en
felles teori og metode. 2
Sofa-standpunkt

Riksarkivets arrangement ”I en sofa på
arkivet” er et sikkert tegn på at Riksarkivet
har tatt en klar stilling for formidlingslinjen.
Opprettelsen av en egen seksjon for
formidling gir også signaler i den retning.
Arrangementet bidrar til at de mange
brukerne av arkivene, faghistorikere og
forskere gis en kanal for å reise debatter
og presentere resultatet av sine arbeider.
Innenfor en slik arkivmessig ramme, kan

ulike interesserte delta i en åpen debatt om
kveldens tema eller fremme synspunkter
på de historiefaglige standpunkt som legges
fram. Formidlingsseksjonen har i tillegg
til ”Sofa-arrangementene” stått for ulike
utstillingsprosjekter i Riksarkivets lokaler,
nettutstillinger, med mer. Programmet ”I en
sofa på arkivet” for 2012 har vært spennende
og variert og trukket fulle hus hver gang.
Arrangementsrekken startet med at
Riksarkivet inviterte de to historikerne
Synne Correll og Nina Drolsum til debatt
med Finn Olstad der problemstillingen
var: ”Må okkupasjonshistorien skrives på
nytt?” En viktig tanke bak problemstillingen
handlet om at unge historikere ofte ser på
okkupasjonshistorien med nye øyne, der for
eksempel tapernes historier kommer mer til
sin rett. Den andre gangen satte Espen Søbye
og Hans Olav Lahlum seg ned for å diskutere
biografien som sjanger, med Arnhild Skre
som moderator. I september ble det holdt
et arrangement der forfatterne Nils Fredrik
Dahl og Kurt Aust diskuterte med historiker
Erling Sandmo om forholdet mellom
historiske romaner og historieskrivningen.
Sandmo har tidligere ledet en debatt om
samme tema på litteraturhuset i Oslo i
2011. I oktober møttes historikerne Nils
Rune Langeland, Stein Tønnesson og John
McNicol til en debatt om 1900-tallet, der

Riksarkivet forvalter den største mengden skriftlig
kildemateriale i landet, med arkivene etter statlig
sentraladministrasjon og høyesterett, i tillegg til en mengde
privatarkiver. Historikere og forskere er faste gjester på
lesesalen og bruker daglig Riksarkivets arkivmateriale.
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Guri Hjeltnes og Hans Fredrik Dahl akkompagnerte Lars Borgersrud under lanseringen av hans nye
bok. Foto: Riksarkivets formidlingsseksjon.

det store spørsmålet var om vi i dag lever
i den fredeligste eller mest brutale tiden i
menneskehetens historie?
Utfordrer standardfortellingen

I november var det duket for lanseringen
av bind II i Lars Borgersruds bokserie om
den norske militærfascismens historie
1930-1945, med tittelen ”Like gode
Nordmenn?”. Hans Fredrik Dahl var kalt
inn for å kommentere utgivelsen, mens
Guri Hjeltnes hadde oppgaven med å
styre diskusjonen. Et hundretalls personer
hadde tatt turen opp til Sognsvann denne
kvelden. 		
Borgersrud var først ut blant de inviterte.
Han hevdet at omtrent halvparten av de
høyere offiserene i Norge gikk i tysk eller NS
sin tjeneste. Dette på tross av at regjeringen

og kongehuset hadde tatt klare standpunkt i
en særdeles vanskelig tid. Han mente det var
påfallende at den øvrige halvparten heller
ikke tok et samlet og tydelig standpunkt
mot okkupasjonsmakten, men lot seg uten
større innvendinger internere i fangenskap.
Borgersrud ønsket også å understreke at
kong Haakons ikoniske ”Nei” dypest sett
handlet om det utvidede kravet fra tyske
myndigheter. Kongen og regjeringen måtte
ikke bare godta militær besettelse, men også
utnevne Quisling som ny regjeringssjef.
Hans Fredrik Dahl holdt deretter et
omfattende innlegg. I dette karakteriserte
han Borgersruds bok som et betydelig
verk innen okkupasjonshistorien, som
fagmiljøet var nødt til å ta på alvor. Begge
historikerne vektla at de, på tross av den
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gjensidige respekten, også mange ganger
hadde vært uenige i hverandres perspektiver
på okkupasjonshistorien.
En del publikummere reagerte med
hoderystning på enkelte av uttalelsene til
Borgersrud. Dette understreket kanskje
også det Borgersrud ga uttrykk for under
introduksjonen, at han hadde møtt massiv
motstand fra deler av historikermiljøet. Her
rettet han en finger mot det han beskrev som
”tradisjonen etter Magne Skodvin”. Enkelte
tilhørere valgte å gå fram for å kommentere
innleggene til Borgersrud og Dahl. Spesielt
Borgersruds kommentarer om kongehuset
ble ikke forbigått i stillhet. De mest iherdige
hoderysterne ble likevel sittende under den
åpne debatten og gikk ikke opp på podiet.
Slik avsluttet Riksarkivet ”I en sofa
på arkivet” for 2012. Alt hadde foregått
i gemyttlige former. Dahl og Borgersrud
hadde likevel balanserte godt mellom
saklighet og spissformulering i sine innlegg,
og dermed klart å skape en viss temperatur
hos publikum denne kvelden på arkivet.
Om ikke i uttrykk, så i sinn. Alsvik og
arrangementskomiteen lover oss at 2013
vil bli tilsvarende spennende i forhold til
tematikk og deltagere:
– Noe av neste års program er ennå
såpass på tegnebrettet at det ikke er alt vi
kan si så mye om ennå, sier han, men røper
at 5. mars vil de holde utstillingsåpning
i ”Skattekammeret” i forbindelse med
stemmerettsjubileet. Arnhild Skre er
invitert til å samtale med forfatterne
Rita Løvseth Sandnes og Magnhild
Folkvord som skriver hver sin biografi om
stemmerettsforkjemperne Gina Krogh og
Fredrikke Qvam.
Den 9. april leder arkivnestor Ole
Kolsrud debatten ”Må vi vite alt?”, om
hvorvidt vi trenger flere bøker om krigen.

12
Historikeren 1-13

– Her vil vi operere med et åpent spørsmål
for å se hva debatten kan bringe av faglige
synspunkter, forklarer Alsvik.
I tillegg vil Riksarkivet ha vårslipp
av Quislings dagbøker på nett. Internett
er blitt en annen svært viktig kanal for
arkivformidling, ifølge Alsvik. Da er det
ikke overraskende at også sosiale medier
er tatt i bruk, og at sofa-forumet kan finnes
på Facebook.
For 2013 planlegges dessuten arrangementer knyttet til stortingsvalget, der Eva
Bratholm skal lede seansen. Dette året
markerer også Studentersamfunnet sitt
200- års jubileum.
– For disse arrangementene er formen
noe uklar, men det er planer vi holder på å
legge akkurat nå, så vi kan foreløpig ikke si
så mye om deltagere og innhold. Men det blir
spennende, så mye kan vi si, avslutter Alsvik.

Etter at dette intervjuet
ble gjennomført har
Riksarkivet sluppet et
endelig program for våren
2013. Les mer på: http://
arkivverket.no/arkivverket/
Arkivverket/Om-oss/
Aktuelt/Nyhetsarkiv/I-ensofa-paa-arkivet-vaarensprogram.
noter
Foredrag av Charlotte S. H. Jensen
(publisert på nett), http://charlotteshj.files.
wordpress.com/2007/09/arkivformidling_
maal-begreber_og_metoder.pdf
2
Dagbladet, den 14. april 2004. Artikkel av
Riksarkivar John Herstad.
1

Hvordan kan og bør
historikere bruke fotografiet?
Ingrid Myrstad og Pål Berg Svenungsen
HIFO Bergen

Norske historikere bør bli mer bevisste på hvordan de bruker fotografier
som illustrasjon til sine tekster, og langt flinkere til å benytte fotografisk
kildemateriale i forskning og formidling.

D

ette var budskapet til de rundt 30
interesserte som hadde funnet veien
til Det akademiske kvarter da HIFO Bergen
arrangerte fotohistorisk heldagsseminar
lørdag 1. juni i fjor. Bakgrunnen var
publiseringen av veiledningen «Fotojuss
for arkiv, bibliotek og museum» tidligere
på året. Veiledningen, som er utgitt
av Norsk kulturråd, Riksarkivet og
Nasjonalbiblioteket, er en innføring
i relevant lovgivning for forvaltning av
fotoarkiv og fotosamlinger, og anbefalinger
om hvordan samme lovverk bør forstås
og brukes.
Fire innledere med ulik fagbakgrunn
var for anledningen invitert for å belyse
ulike aspekter ved det å bruke fotografier i
historiefaglig forskning og formidling. Alt
fra innføring i rettighetsproblematikk og
praksis rundt personvern, til presentasjon
av billedsamlinger og glimt fra norsk
fotohistorie sto på dagsorden.

Den «billedskapte» virkeligheten

Den første innlederen var historiker og
fylkesarkivar Anne Aune fra Hordaland
fylkesarkiv som har lang fartstid innen
fotobevaring. Aune pekte i sitt innlegg
spesielt på problematikken rundt
fotografiets tvetydighet: Fotografiet
er tilsynelatende en avskrift av den
«virkelige» fortiden, men også en
«billedskapt» framstilling av samme
virkelighet. Som historikere må vi være
bevisst på at fotografier har og forteller
sin egen historie, en historie som ofte
får manglende oppmerksomhet når de
kun benyttes som illustrasjoner fjernt fra
forskningsprosessen.
Et fotografis verdi som historisk
kilde er i stor grad avhengig av at en har
kunnskap om konteksten bildet ble tatt i.
For å illustrere dette presenterte Aune et
gammelt familiebilde, tilsynelatende fra
slutten av 1800-tallet, tatt et sted på den
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Da HIFO Bergen arrangerte fotohistorisk seminar i fjor var kremen av fotohistorisk kompetanse på
Vestlandet samlet. Fra venstre: kunsthistoriker Sigrid Lien, medieviter Peter Larsen, universitetsbibliotekar
Solveig Greve, historiker Anne Aune og antroplog Hilde Nielssen. Foto: Magnus Halsnes.

norske landsbygda. Forståelsen av bildet og
hva det fortalte endret seg så snart det kom
fram at bildet var fra Fyresdal i Telemark,
og at den ene av de to små guttene på bildet
var Vidkun Quisling.
Norsk fotohistorie

I tillegg til kunnskap om den konkrete
situasjonen fotografiet er tatt i, er det helt
nødvendig med en minimumskunnskap
om norsk fotohistorie for å kunne benytte
fotografiet som kilde på en forsvarlig
måte. Aune presiserte at fotografiets
funksjon – hva en fotograferte, og ikke
fotograferte – har vært i stadig endring.
Fotografiet har fungert både som medium
for konstruksjon, rekonstruksjon og
dokumentasjon. Offentlige instansers
fangedokumentasjon må, for eksempel,
vurderes på helt andre premisser enn
fotografier med opphav i private former
for minnekultur.
Et eksempel Aune presenterte er

14
Historikeren 1-13

knyttet til norsk polarhistorie – der
fotomediet spilte en nøkkelrolle. Mange
av de mest kjente fotografiene i norsk
polarhelthistorie skjuler historier de
færreste kjenner til. Både Nansen og
Amundsen var dyktige iscenesettere, og
visste å bruke mulighetene det moderne
mediesamfunnet ga. For eksempel fikk
Amundsen produsert en serie portretter
iført full polfarermundur med pels og
hette ved strandkanten i Oslofjorden i
1909. Bildene ble tatt av stjernefotografen
Anders Beer Wilse og ble benyttet som
illustrasjoner i norsk media da nyheten
om sydpolekspedisjonens suksess
nådde landet. I senere fremstillinger
ble de samme portrettene brukt som
rene dokumentariske illustrasjoner til
sydpolferden, selv om fotografiene forteller
en annen historie – om nøye planlagte
og regisserte promoteringer, og hvordan
en konstruerte en polarhelt ved hjelp av
fotomediet.1

Fotomediet spilte en sentral rolle i den norske
polarhistorien, både Amundsen og Nansen tok
fotografiet i bruk for å dokumentere og dramatisere sine
opplevelser i isen. Dette er et bilde fra en fotoserie av
Anders Beer Wilse ved Svartskog i Oslofjorden 7. mars
1909 av Roald Amundsen. Bildene ble senere brukt som
dokumentariske illustrasjoner til sydpolferden.
Foto: Anders Beer Wilse / eier: Nasjonalbiblioteket.
Unikt materiale

Norske historikere går glipp av mye kunnskap
15
når de i liten grad velger å benytte fotografier
Historikeren 1-13

Unikt materiale

Norske historikere går glipp av mye
kunnskap når de i liten grad velger å
benytte fotografier som som primærkilder.
Aune pekte på flere unike samlinger som i
stor grad står ubrukt av historikere. Blant
annet en samling tilhørende Osterøy
museum som består av 220 portrett tatt
av amatørfotografen Albert Fotland
(1888–1975) under de første krigsårene.2
Samlingen utgjør et unikt kildemateriale
da hele den voksne befolkningen i et
lite lokalsamfunn ble avfotografert i
løpet av kort tid. Bildene hadde et rent
identifikasjonsformål, de skulle brukes på
grenseboerbevisene (et legitimasjonskort
som måtte bæres av alle voksne som bodde
innen en viss avstand fra riksgrensen under
krigen). Bildene har dermed et ærlig
uttrykk, personene har hverdagsfjeset og
hverdagsantrekket på, slik disse personene
vanligvis ikke ville latt seg avfotografere.
Det er enkelt å skille «anleggssluskene» fra
kontorfolk. Samlet forteller portrettene om
lokalsamfunnets demografiske, kulturelle
og sosiale sammensetning og om krigstid.
Det er de originale glassplatene som er
Osterøy museum eier en unik samling av portretter.
Hele den voksne befolkningen i et lite lokalsamfunn
ble avfotografert i løpet av kort tid under krigen.
Bildene var til et rent identifikasjonsformål og
menneskene har hverdagsfjeset på – slik de
vanligvis ikke lot seg avfotografere. Foto: Albert
Fotland, Osterøy museum.
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bevart – primærkilder som avslører mye
mer enn de tilklippede kopiene som vises
på grenseboerbevisene.		
Et annet fotografisk materiale som
utgjør unike kilder om samfunnsendring,
modernisering og industrialisering
i det norske samfunnet er Widerøes
Flyveselskap A/S flyfoto. Store deler av
dette materialet ligger nå lett tilgjengelig
for norske historikere på nettet. En
sammenslutning av ledende arkiv og
samlinger innen fotobevaringssektoren
i Norge har de siste årene arbeidet med
å kartlegge, bevare og formidle hele
negativarkivet (sort/hvit og farge) fra
perioden 1935 til 1980. Totalt ble over
300 000 enheter solgt til nesten alle landets
kommuner i 1970-årene.
Mer enn illustrasjoner

Aunes oppfordring til historikermiljøet
var klar, nemlig at historikerne i langt
større grad må bli flinkere til å ta fotografiet
i bruk som kilde, ikke bare som illustrasjon.
Mange historiske fremstillinger vil
tjene på å begynne forskningsprosessen
med det tilg jengelige fotografiske
kildemateriale. Førstebibliotekar ved
avdelingen for spesialsamlinger ved
Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB),
Solveig Greve, var neste innleder på
programmet og sa seg enig på dette
punktet.

Greve pekte på at historikerne i alt Fotojuss – rom for tolkning?
for liten grad er flinke til å bruke det Greve tok de tilstedeværende videre med i
enorme materialet i UBBs billedsamling fotojussens mange irrganger og fallgruver.
som kilder. Billedsamlingen ved UBB Rettighetsforhold ved bruk av fotografier
er en enorm ressurs for historiefaglig ble langt vanskeligere etter at fotoloven ble
forskning og formidling. Den består av tatt inn i åndsverkloven i 1995, og med
amatør- og profesjonelle
internettvirkeligheten
samlinger fra perioden Ta fotografiet i bruk
har det ikke blitt lettere.
1860- til 1970-årene, og som kilde, ikke bare
Dessuten, hvor langt
inneholder ca. 60 000
er det rimelig å kreve
som illustrasjon!
katalogiserte fotografier, i
at en historiker skal gå
tillegg til ca. 1 million bilder som foreløpig for å avklare informasjon om fotograf og
er ufullstendig registrert – de fleste passivt personer som er avbildet?
magasinert. Men de fleste historikerne
Når det gjelder opphavsrett skiller
oppsøker billedsamlingen ved UBB for å lovverket mellom et «fotografisk bilde»
finne rene illustrasjoner til sine tekster. Det og et «fotografisk verk». Det fotografiske
er stor forskjell på å bruke et fotografi som bilde viser hva som faktisk kunne sees
illustrasjon og som kilde. Som kilde blir fra en bestemt posisjon i et gitt øyeblikk,
fotografiet del i forskningsprosessen, mens mens et fotografisk verk vil i tillegg til
som illustrasjon kommer det til først etter dette ha estetiske referanser; det vil med
at konklusjonene er gjort. Ifølge Greve kunstneriske virkemidler gi uttrykk
er det uforsvarlig når fotografier brukes for noe mer enn de ytre fakta, og være
som illustrasjoner, men tillegges kildeverdi fotografens tolkning av det han ser og
gjennom ledende bildetekster. Fotografier opplever. Opphavsretten på sistnevnte
som benyttes som kilder skal behandles opphører 70 år etter fotografens død, mens
som sitat, de skal siteres og henvises til med fotografiske bilder opphører den 15
på vitenskapelig vis, og skal underlegges år etter fotografens død, eller 50 år etter
samme kildekritikk som skriftlige kilder. produksjon. Arkivene opplever at det i
De skal føres i kildelisten sammen med de praksis ofte er problematisk å skille mellom
skriftlige kildene. Dessuten er det ingen de to definisjonene.
automatikk i at bildekilder skal på trykk
For arkivene, og for historikere, er
sammen med teksten, de egner seg ikke personvernet en større utfordring enn
alltid som illustrasjon.
opphavsretten når det gjelder publisering
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av bilder. Hovedregelen er at personvernet
varer til 15 år etter personens død.
Manglende informasjon om hvem som
er avbildet hindrer ofte publiseringen av
fotografiet – som nettopp kan bidra til at
slike opplysninger faller på plass. I praksis
øker publisering fotografienes kildeverdi,
da publikum ofte kommer med verdifull
informasjon.
Paradoksene i bildeformidlingen handler
om folkets krav til fri tilgang vs. lovens
bestemmelse om beskyttelse, og strenge
regler for offentliggjøring av personers
bilde vs. offentlighetens entusiasme over
gjenkjenning i fotografier. Men ifølge
Greve er tolkningen av loven – og dermed
praksis – et relativt åpent landskap der
en kan diskutere muligheter og praksis.
Hvis bildearkiver og historikere skulle følge
åndsverkloven til punkt og prikke, slik
Fotojuss-veiledningen langt på vei anbefaler,
ville det være vanskelig å publisere illustrert
nyere historie i det hele tatt, og arkivenes
ressurser ville bli tilgjengelige for forskere
kun som skjulte kilder.
God skikk

Det har vært mye dårlig praksis rundt
publisering av historieverk, ifølge Greve, der
mange fotografi er trykket uten skikkelige
referanser. En publisert illustrasjon kan bli
en kilde for en annen, derfor må det være
mulig å finne tilbake til opphavsinstitusjonen
og den korrekte informasjonen.
Slurv med referanser får i dagens
internettvirkelighet også alvorligere
konsekvenser. Fotografier som ligger
hjemløse og foreldreløse på nettet er
uten kildeverdi. De begynner sitt liv på
nettet fordi noen har publisert dem uten
tilstrekkelige informasjon. God skikk er å
ikke bruke bilder fra nettet der en ikke vet
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opphavet, og i størst mulig grad bilder fra
offentlige museer og biblioteker. Bildene
må behandles like respektfullt som tekst i
forskning og formidling, både fotograf og
institusjon må oppgis. Selv når fotografiet
er falt i det fri, er de opphavsmannens
ideelle eiendom. Den er ikke tidsbegrenset.
Og historikere bør sørge for at bildet blir
gjengitt i en kvalitet som ikke skader
fotografens ry.
1800-tallets visuelle kultur

Heldagsseminaret hadde også to
foredrag som mer illustrerte hvordan
bilder kan brukes som utgangspunkt for
forskning og formidling. Medieviter og
professor Peter Larsen ved Institutt for
informasjons- og medievitenskap (UiB)
presenterte deler av sitt nylig avsluttede
prosjekt om 1800-tallets visuelle kultur
med utgangspunkt i fotografier av Henrik
Ibsen, en visuell Ibsen-biografi.3 Ibsen
drev med bevisst image-bygging, formet
og kontrollerte sitt visuelle uttrykk, og
var nøye med hvilke fotografer som fikk
portrettere den stolte dikter. Han brukte
sitt fotografiske image i oppbyggingen av
sosiale nettverk og i markedsføringen av
forfatterskapet
Ibsens portretter, og hvordan de ble
benyttet av Ibsen selv og av samtiden
forteller mye om norsk fotohistorie på
1800-tallet, om endringer i den visuelle
offentligheten: Fra fotografiets spede
barndom, der forfatteren selv langt på
vei hadde kontroll over egen offentlig
framstilling og billedbruk, til en tilstand
av nærmest total mangel på kontroll
mot århundreskiftet, med reklame- og
postkortindustriens inntog og det stadig
økende antallet amatør- og paparazzifotografer.

Peter Larsen ga de frammøtte en innføring i 1800-tallets visuelle kultur gjennom Henrik Ibsens mange
portretter. Ibsen formet og kontrollerte sitt fotografiske image i oppbyggingen av sosiale nettverk og
i markedsføringen av forfatterskapet. Foto: Magnus Halsnes.
Fotografiets fravær

Seminarets siste innlegg var ved professor
i kunsthistorie, Sigrid Lien, og antropolog
Hilde Nielssen fra Institutt for lingvistiske,
litterære og estetiske studier (UiB). De
presenterte noe av sitt arbeid knyttet til det
internasjonale prosjektet PhotoClec. Dette
prosjektet har undersøkt hvordan museer
reflekterer og responderer på den koloniale
erfaring og den visuelle arven etter denne.
Blant annet hvordan fotografiet blir anvendt i
museer, og hvordan det bidrar til å konstruere
bestemte historiske narrativer, mens andre
holdes tilbake.
Lien og Nielssen presenterte spesielt
det samiske museet RiddoDuottarMuseat
– De Samiske Samlinger i Karasjok –
sin bruk av bilder, som ble oppsummert
i tittelen «Fravær og nærvær». Tittelen
spilte på hvordan fotografier var påfallende
fraværende i museets faste utstilling, samtidig
som det motsatte synes å være tilfellet
for samtidskunstutstillingen «Gierdu».
Spørsmålet var, ifølge Lien og Nielssen, om
fotografiets fravær i den faste utstillingen
skyldtes et bevisst valg fra museets side og
om dette bunner i en samisk aversjon mot

fotografi. Bakgrunnen er delvis religiøs,
særlig gjennom læstadianismens skepsis,
og har delvis historiske årsaker, ettersom
samisk fotohistorie i stor grad viser bilder
av samisk folk og kultur tatt av mennesker
«utenfra».
Til tross for det noe ambivalente forholdet
til fotografiet, søker mange samer etter
en samisk identitet, der de ønsker å både
se og bruke bilder av landskap og sine
forfedre i en sammenheng som overskrider
maktstrukturene og dermed «ta bildet
tilbake». Noe som dermed også kan
forklare den utstrakte bruken av fotografier
i samtidskunsten. Utstillingene er forsøk på
å underminere majoritetssamfunnets tidsog historieforståelse ved hjelp av estetikk
og kunst.
noter
Se Nasjonalbibliotekets bildesamling på
http://www.nb.no/utstillinger/polarheltbilder/
index.php basert på Harald Østgaard
Lund og Siv Frøydis Berg (red.) «Norske
polarheltbilder 1888–1928» utgitt i 2011.
2
Utstillingen «Folk i ei krigstid» kan sees på
Museumssenteret i Hordaland sine nettsider.
3
Peter Larsens bok «Ibsen og fotografene:
1800-tallets visuelle kultur» ble lansert i
januar 2013.
1
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Hva blir du som historiker?
Thomas V. H. Hagen
HIFO Agder

Med spørsmålet “Hva blir du som historiker?” inviterte HIFO
Agder og Institutt for filosofi, religion og historie ved Universitetet i
Agder (UiA) historiestudenter og andre interesserte til en uformell
kveldssamling. Målet med arrangementet var å synliggjøre hva
historiefaget kan brukes til og gi av muligheter.

S

tudentgrupper i historie på UiA
(årsstudium, påbygging, master og
PPU historie) var spesielt invitert til UiAs
kulturhus ØstSia denne høstkvelden i 2012.
Kveldens program besto av kåseri, samtale
med fire historikere i helt ulike jobber og til
slutt – selvsagt – historiequiz.

arbeider med og hvordan de fikk denne
jobbmuligheten. Etterpå samtalte de seg
imellom og svarte på spørsmål fra publikum.
Det hele ble ledet av Ingrid Næser, medlem
av HIFO Agder-styret og lektor ved
Vågsbygd videregående skole.
Skole og akademia er de to karriereveiene
som historiestudenter normalt vil
Flere muligheter enn en skulle tro
kjenne best til. Vi valgte derfor å sette
Universitetslektor Andreas Aase (UiA) sammen et panel med kompetanse og
kåserte innledningsvis, på innsiktsfullt, erfaringer fra andre felter: en rådgiver
inspirerende og ikke minst muntert vis, fra fylkeskommunen, en freelancer, en
over temaet ulike personlighetstyper, museumsansatt og en fra privat næringsliv.
historikere og jobbmuligheter. Neste post på
Trond Schrader Kristiansen er utdannet
programmet var presentasjon av og samtale historiker og sivil-ingeniør. Denne doble
med fire historikere
kompetansen har gitt
Skole og akademia er de
som har gjort svært
ham sterke kort på
to karriereveiene som
u l i ke y rke sva l g.
hånda på jobbmarkedet.
historiestudenter normalt
Felles for dem er at
Rådgiverstillingen innen
vil kjenne best til. Her var klima- og energispørsmål
de har master eller
andre yrker representert.
hovedfag i historie i
han har nå, var det nok
bunnen. Først fikk
ingeniøren som skaffet
hver av de fire anledning til å fortelle ham, men det er vel så mye historikeren
om sin historiefaglige bakgrunn, hva de som utfører arbeidet, mente han. Georg
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Historikerpanelet, fra venstre:Trond S. Kristiansen (energi- og klimarådgiver,Vest-Agder fylkeskommune),
Georg Kristoffer Fjalsett (musiker og lektor,Vågsbygd videregående), Gunhild H.Aaby (formidlingsansvarlig,
Vest-Agder-museet) og Elisabeth Ugland Moland Ferreira (Senior recruitment consultant, Aker Solutions).
Til høyre ordstyrer Ingrid Næser (lektor,Vågsbygd videregående).
Foto:Thomas V. H. Hagen.

Kristoffer Fjalsett er freelance musiker,
deltidsansatt lektor i videregående skole og
prosjektmedarbeider ved Stiftelsen Arkivet.
Han trives best med å ha flere prosjekter
på gang samtidig. “Jeg var aldri opptatt av
hva som var smart å gjøre. Følg hjertet!”
var hans enkle oppfordring. Gunhild H.
Aaby har ansvaret for formidlingen ved
Vest-Agder-museet. Elisabeth Ugland
Moland Ferreira bestemte seg allerede
før hun var ferdig med studiene for at hun
ønsket å sikte seg inn mot en jobb innen
personalrekruttering i en større bedrift.

Hennes råd til dagens studenter er å
våge å satse smalt. Det kan være smart å
tenke jobb allerede når en velger tema for
masteroppgaven.
Velge med hjertet – eller tenkte
strategisk?

Kontrasten mellom Fjalsetts “med hjertet”tilnærming og Ferreiras strategiske
tilnærming viste seg å være et fruktbart
utgangspunkt for diskusjon. Fjalsett var
klar på at man som student ikke bør
tenke strategisk, men tenke interesse, det
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vil si tenke på hva man selv synes det er
interessant å fordype seg i. Selv skrev han en
masteroppgave (2010) om forholdet mellom
stat og kirke på 300-tallet i Bysants. Han
har aldri trodd at akkurat den oppgaven
ville gi ham jobb. Likevel ville han ikke
ha valgt annerledes. Ferreira på sin side
begynte å arbeide i et rekrutteringsbyrå
allerede etter bachelor. Hun valgte tema
for masteroppgaven (2011) – kunnskap
og kompetansebygging i Statoil i årene
1972-1986 – bevisst for å bli attraktiv for
en jobb i næringslivet. Hun tenkte altså 100
% strategisk, både i det å ta master i det
hele tatt, og i valg av tematikk for oppgave.
Kristiansen var flere ganger inne på
historikerens allrounderegenskaper. Den
historiefaglige ballasten gjør noe med
tilnærmingen til kompliserte spørsmål i
dag, for eksempel innen feltene klima og
energi. Historiekompetanse er en måte å
tenke på.
Aaby ga uttrykk for at hun i sin
stilling som formidlingsansvarlig ved VestAgder-museet etter hvert har opplevd å
bevege seg bort fra det faglige og over i
mer administrasjon. Mange i salen nikket
gjenkjennende til det. Kanskje en trend for
mange, i utgangspunktet faglige, stillinger?
Til slutt ble panelet spurt om de noen
gang har ønsket at de gikk videre med
forskning. Flere ga uttrykk for at det er noe
de på et tidspunkt har vurdert. Ordstyrer
Næser benyttet anledningen til å spørre
UiA-ansatte i salen om de ville anbefale
sine studenter å satse på en tilværelse som
stipendiat. Svarene her, som gikk i retning
av at man nok bør føle en spesiell dedikasjon
for å vurdere dette, gitt arbeidsmarkedet
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og det man må ofre, satte et fint punktum
for denne delen av programmet.
Etter at samtalen var over, ble arrangementet avsluttet med historiequiz, som
undertegnede sto for. Åtte lag deltok til
siste slutt. 			
Selv om arrangementet i første rekke
var myntet på historiestudenter, var det
meget gledelig å se at det blant de over
40 frammøtte var historikere i alle aldre
og fra ulike miljøer. I ettertid har vi fått
veldig mange positive tilbakemeldinger,
ikke minst fra studenter. Inntrykket er
at det er et stort behov for denne typen
arrangementer.

Her en nøtt fra tevlingen:
Hvilket begrep, hentet fra en romdialekt, brukes om nazistenes
folkemord på rom? Tar du denne
på strak arm, bør du absolutt
prøve å få med deg neste quiz i
regi av HIFO Agder!

?

QUIZ

HEKSEQUIZ
Trolldomsprosesser og norsk trolldomsforskning
Rune Blix Hagen
Universitetet i Tromsø

de mest karakteristiske trekkene
«Steilneset minnested» i Vardø fikk sin
1 Etvedavforfølgelse
av trollfolk i Norge på
6
offisielle åpning i slutten av juni 2011?
1600-tallet var anvendelsen av den
såkalte vannprøven. Om lag hvor mange
tilfeller av iverksettelse av vannprøven er
kjent fra norske saker?

2

Hans Eyvind Næss er så langt den eneste
som har avlagt doktorgraden på en
avhandling om norske trolldomsprosesser
ved et norsk universitet – når og hvor?

3

Johanne Nielsdatter var den siste
trollkvinne som ble dømt til ild og bål
i Norge – når og hvor?

Hvem har skrevet tekstene til minneplatene
i hallen til dette minnestedet over
trolldomsforfulgte i Finnmark?

anvender ofte «hekseprosesser» og
7 Vi«trolldomsprosesser»
som synonyme
betegnelser. Hva er forskjellen mellom de
to betegnelsene?
2006 kom storverket «Encyclopedia of
8 IWitchcraft.
The Western Tradition» ut i
fire bind på forlaget ABC-CLIO. Hvem har
skrevet om de norske prosessene?

Norge er det utført f lere punktBlant mange demonologiske skrifter
4 Iundersøkelser
9
av trolldomsforfølgelsen
fra seinmiddelalderen og tidlig nytid er
i ulike landsdeler. Hvem har skrevet om
trolldomsprosessene i Trøndelag?
er kjent som det område
5 5.hvorFinnmark
hekseforfølgelsen i Norge ble mest

brutal og omfattende. Hvor stor andel av
Finnmarksprosessene gjaldt mennesker
med samisk herkomst?

kanskje «Malleus Malificarum», eller
«Heksehammeren», det mest kjente. I om
lag hvor mange saker finnes det referanse
til verket i norske heksesaker?

i hekseforfølgelsernes tid» var
10«Magi
undertittelen på ei bok som kom ut i 2008.
Hva het forfatteren?
Svar på Quiz side 30

23
Historikeren 1-13

Gotisk nøtt.
I hver utgave av Historikeren presenterer vi en gotisk nøtt hentet fra
de ulike statsarkivene. Denne gangen er det førstebibliotekar og leder
for Spesialsamlingene Ellen Alm ved NTNU Universitetsbiblioteket,
Gunnerusbiblioteket som har hentet frem et originalmanuskript fra
Spesialsamlingene: Gunnerus XA oct. 198. Klarer du å finne ut hva
som er skrevet her?

Svar på gotisk nøtt: side 30
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debatt......

Hvem skriver Norges historie

– Snorre Sturlason eller historikerne?
Steinar Rønning
Lektor ved Breivika videregående skole, Tromsø.

I arbeidet med min masteroppgave oppdaget jeg at fremstillingen som gis
av tidlig norsk middelalder i lærebøker i den videregående skolen, gir et
falskt bilde av perioden. Gjennom en studie av eldre og moderne forskning
på kongene som ”regjerte” i Norge fra ca. 800 – ca. 1030, er det tydelig at
kongene har blitt tilskrevet mer enn det finnes dekning for i kildene. Særlig
angår dette Harald Hårfagre, Olav Trygvasson og Olav Haraldsson.

H

arald Hårfagres historie er, etter
min vurdering, så usikker at han må
behandles som en mytisk skikkelse, ikke en
historisk person. Olav Trygvassons rolle i
norsk historie var så forbigående at Snorre
egentlig ikke visste hva han skulle skrive
om ham. Når det gjelder Olav Haraldsson,
burde både hans rolle som kristner og
rikskonge modereres. På bakgrunn av den
historiografiske undersøkelsen jeg har
foretatt, er det evident at Hårfagreætta
har fått en uforliknelig posisjon i norsk
historie, og det hele må sees i sammenheng
med Snorre Sturlasons Heimskringla (ca.
1220) og nasjonsbyggingen på 1800-tallet.

3

Snorres historie

I deler av Europa skjedde etableringen av
nasjonalstater samtidig med fremveksten av
historiefaget, noe som fikk stor betydning
også for skapelsen av Norges historie på
1800-tallet. Snorre Sturlasons sagaer ble

norske historikeres viktigste verktøy, og
hans beretninger ble den sentrale kilden
til å forklare vår felles fortid. Til tross for
at historikere i over 100 år har kritisert
bruken av Snorres fortellinger, er likevel
hans rammeverk og fokus rettesnoren i
fremstillingen av Norge i middelalderen.
Det er viktig å påpeke at Snorre ikke kan
klandres for å hatt som mål å influere dagens
historiesyn. Snorre visste naturligvis ikke
hvilken status og rolle kongesagaene skulle
få for ettertiden (Hødnebø 1979: 687). Det
var historikerne på 1800- og 1900-tallet
som valgte å bruke hans sagaberetninger.
Snorres fortellinger var utelukkende farget
av politiske spørsmål i hans egen samtid
og tidligere tider. Norge og Island kan være
stolte av Snorres verker, og det er på sin
plass å verdsette hans eksepsjonelt gode
fortelleregenskaper. Det er nærliggende
å forfekte at ”[a]v alle episk-historiske
framstillinger på nasjonalspråkene i
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viktig kilde til vår kollektive forståelse og
kunnskap. Skolen som arena er helt sentral
i folkeopplysningen, det er dermed svært
viktig at skolen tar sin oppgave på alvor og
legger til rette for å stimulere til læring av en
mangfoldig historie, ikke en historie drevet av
tradisjon. Skal dette bli mulig, må alle som er
involvert i formidling av historie gjøre sitt for
at barn og unge kan bli de viktigste aktørene
i skapelsen av en ny kollektiv forståelse av
nasjonens historie.

Lærebøkenes fremstilling av
tidlig middelalder sier like
mye om nasjonsbyggingen på
1800-tallet som den gjør om
tidlig middelalder.
Når forskningsresultatene inn til skoleverket, eller
presenterer skolebøkene fortsatt en historieforståelse etter 1800-tallets nasjonsbyggingstradisjon med Snorres kongesaga som mal?
Foto: Lian Henriksen, medieelev ved Breivika
videregående skole,Tromsø.

europeisk middelalder er Heimskringla
det verk som ruver mest” (Hødnebø 1979:
690).
Snorres innflytelse i norske
lærebøker

Ved å studere 1800-tallets nasjonsbygging
og måten denne perioden har virket på
historieskrivingen og bildet av vår fortid,
kan vi redegjøre for årsaken til at historien
fremstilles slik den gjør i dagens skole. I
masteroppgaven brukte jeg lærebøker fra
den videregående skolen som eksempler for
å presentere hvordan avleggse holdninger
og tradisjoner ennå farger fremstillingen
av vår nasjonale historie. Lærebøkene
representerer på mange måter det allmenne
synet på vår historie og gjenspeiler nasjonens
eget selvbilde. Lærebøkene er også en
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Jeg valgte i arbeidet med masteroppgaven
å trekke frem noen få utvalgte tema innenfor
en kort periode i norsk historie. Jeg ville vise
at man i forklaringen av perioden 800-1030
kan trekke linjer fra tidlig middelalder til
1800-tallets nasjonsbygging, og videre frem
til i dag. Den historien som nå foreligger,
i forklaringen av tidlig middelalder, sier
faktisk like mye om nasjonsbyggingen
på 1800-tallet som den gjør om tidlig
middelalder. Dette forholdet er en viktig
årsak til at brennpunktet i historien har
vanskeligheter med å skifte fokus. Det
kan virke som at en snart 200 år gammel
historisk tradisjon har blitt så sentral
i nasjonens selvbilde at det å formidle et
moderne innsyn i vår fortid kan bli en svært
lang og omfattende oppgave. Det er nå på
tide at historikerne blir hørt også utenfor
sitt akademiske miljø. Dette ansvaret må
nå deles mellom de involverte; historikerne,
lærebokforfatterne og skolen. Det norske
folk må få muligheten til å lære det vi faktisk
vet, ikke bli formidlet en historie som bærer
preg av myter og politisk propaganda.

Reisebrevet

Kvinneskjebner skjult
i arkivene
Terje Nomeland
Historiker og arkivar ved Statsarkivet i Bergen

Hvem var de, de såkalte tyskerjentene, og hvor kom de fra? I Agderfylkene har skjebnen til denne gruppen kvinner hittil ikke vært gjenstand
for en vitenskapelig undersøkelse. Går det an å si noe om utbredelsen av
klippeaksjoner? Og ble kvinnene internert?

J

eg ønsket å foreta en grundig, fyldig og
vitenskapelig framstilling av forhold
knyttet til denne gruppa under andre
verdenskrig. Jeg ønsket å finne ut hvor stor
utbredelsen av disse forholdene var i fylkene,
og hvilken sosial bakgrunn disse kvinnene
hadde. I tillegg var behandlingen de fikk
etter frigjøringen sentralt, derav internering,
klippeaksjoner, fengsling, ærekrenkelser
og reaksjoner fra familien og nærmiljøet.
For å få svar på disse spørsmålene var
det nødvendig med undersøkelser i ulike
arkiver, både i Statsarkivet i Kristiansand
og i Riksarkivet i Oslo.
I fjor vår ble undertegnede tildelt et
stipend på kr. 2000 fra HIFO for å
foreta arkivundersøkelser i Statsarkivet
i Kristiansand og Riksarkivet i Oslo.
Undersøkelsene ble foretatt i forbindelse
med en artikkel om ”tyskerjenter” fra
Agder-fylkene. Artikkelen skal publiseres
i Agder Historielags årsskrift for 2012, som
utkommer denne våren.
Begrepssetting av kvinnene

Kvinner som hadde et forhold til tyske

soldater under andre verdenskrigen har
tradisjonelt blitt kalt ”tyskerjenter”. I
samtida var ”tyskertøs” det meste brukte
begrepet om kvinnene som fraterniserte
med okkupasjonsmaktens soldater. Jeg
valgte å bruke det mer verdinøytrale
”tyskerjente” i artikkelen. Det finnes ingen
entydig definisjon på disse to begrepene.
De kunne bli brukt om kvinner som kun
hadde vekslet et ord med tyske soldater,
kvinner som var kjærester med soldatene
eller hadde sosial omgang med dem, eller
var prostituerte. 		
Det var trolig lite som skulle til for å
bli stemplet som tyskerjente. Fraternisering med okkupasjonsmaktens soldater
kunne altså ta mange former, og det
er ikke gitt hva samtida la i begrepet.
Bruktes det om alle kvinner som pleiet
en eller annen omgang med tyskerne,
eller kun om gruppen som hadde et
seksuelt eller kjærlighetsforhold til
okkupasjonsmaktens soldater? Vi ser ofte
bruk av ”omgang” eller ”gått med tyskere” i
avisspaltene. Dette kan tyde på at ”omgang”
med tyskerne måtte ha et visst omfang,
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Etter frigjøringen ble mange kvinner som hadde fraternisert med tyske soldater internert i egne leire.
Her står tyskerjenter oppstilt i en slik leir i Mandal. Norske hjemmefrontsoldater patruljerer. Foto: Utlånt
av Grimstad bymuseum, arkivet etter Fredrik Haslund Meyer ved Aust-Agder kulturhistoriske senter.

men det kan vi ikke vite noe sikkert om.
Termen ”tyskertøs” henspiller også på noe
seksuelt; nemlig forestillingen om at disse
kvinnene var løse på tråden, ja endog horer.
For å bli innlemmet i gruppa måtte i så fall
disse kvinnenes omgang med tyske soldater
inkludere mistanke om seksuell omgang.
Dette kan virke som en noe smal definisjon,
og også umulig å kontrollere. I artikkelen
valgte jeg derfor å definere tyskerjenter som
norske kvinner som hadde, eller ble ansett for
å ha, et vennskapelig, kjæreste- eller seksuelt
forhold til ikke-norske menn i tysk tjeneste i
løpet av perioden 1940-1945.
Arkivreiser

Jeg foretok våren 2012 to reiser til
Kristiansand og én reise til Oslo, til sammen
tilbrakte jeg to dager på Statsarkivet og én dag
på Riksarkivet. På Oslo-turen fikk jeg også
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anledning til å besøke Nasjonalbiblioteket,
og se igjennom flere aviser fra Agder-fylkene.
Før reisene hadde jeg sendt søknader
om innsyn til Statsarkivet i Kristiansand.
Arkivmateriale om tyskerjentene er fremdeles
klausulert. Ved et tidligere besøk på
Statsarkivet i Kristiansand, hadde jeg kikket
gjennom aktuelle arkivkataloger og funnet
arkivstykker jeg ville søke innsyn i. Den første
søknaden inneholdt en mengde arkivsaker, og
jeg fikk innsyn i samtlige. Ettersom arbeidet
skred fram viste det seg at ble det nødvendig
å søke om innsyn i enda flere arkivsaker.
Til sammen ble det sendt tre søknader til
Statsarkivet i Kristiansand. Store mengder
av materialet er gjennomgått. Noe er utelatt
fordi arkivmaterialet ikke var særlig relevant,
og fordi en gjennomgåelse av absolutt alt ville
blitt for tidkrevende. Jeg måtte derfor foreta
en utvelgelse og valgte da å gå igjennom det

Krigsbarnsakene i arkivet etter fylkesmannen i
Vest-Agder ga meg mye relevant informasjon om
kvinnene som hadde et forhold til tyske soldater.
Foto: Gabriel Castro, Statsarkivet i Kristiansand.

som mest sannsynlig ville kunne gi meg svar
på problemstillingene.
Det mest relevante arkivmaterialet på
Statsarkivet i Kristiansand var politiarkiver
og krigsbarnsaker fra arkivene etter
fylkesmannen i Vest-Agder og fylkesmannen
i Aust-Agder. Krigsbarnsakene var veldig
interessante å undersøke. Det er én mappe
pr. kvinne og som oftest er mappene
omfattende. Ikke alle dokumentene i
mappene var like relevante, blant annet var
det en del kvitteringer for betalt bidrag og
lignende. I stedet konsentrerte jeg meg om
spørsmålsskjemaene kvinnene og barnefaren
måtte utfylle etter påbud fra den tyske
okkupasjonsmakten. I skjemaene oppga for
eksempel kvinnene hvordan deres forhold
til foreldrene var. Dette kan si noe om
hvordan familiene til kvinnene reagerte på

deres forhold til tyske soldater. Skjemaene
gir også informasjon om alder, hjemsted,
utdanning og yrke. Dette er relevant for å
kunne si noe om den sosiale bakgrunnen
til tyskerjentene. Dessuten sier skjemaene
også noe om hvor tett forholdet mellom den
norske kvinnen og den tyske soldaten var. De
involverte måtte nemlig svare på hvor lenge
forholdet hadde vart, om de hadde tenkt å
gifte seg, og om kvinnen ønsket å reise til
Tyskland etter krigen.
Jeg undersøkte også flere politiarkiver,
og da spesielt justissaker. Justissakene
inneholder anmeldelser og eventuelle
etterforskningsdokumenter av saken.
Her fant jeg blant annet anmeldelser for
ærekrenkelser fra tyskerjenter, og anmeldelser
av kvinner for «tyskertrafikk» og lignende.
Dette var svært sentralt for å kunne svare på
problemstillingene.
På Riksarkivet fikk jeg også innsyn i
aktuelle arkivstykker vedrørende tyskerjenter,
blant annet fra Sosialdepartementets arkiv.
Disse arkivene ga meg ikke særlig mye
spesifikk informasjon om tyskerjenter fra
Aust-Agder, men det var likevel nyttig å
undersøke disse arkivsakene.
Arkivundersøkelsene i Riksarkivet
og i Statsarkivet i Kristiansand har vært
svært nyttig i arbeidet med artikkelen.
Arkivmaterialet jeg har gjennomgått har
gitt meg mye viktig og relevant informasjon
om disse kvinnene og deres historie, og utgjør
en stor del av kildematerialet i artikkelen.
Arkivene jeg undersøkte ga i stor grad svar
på problemstillingene. Som arkivar har det
også vært lærerikt å lære mer om de nevnte
arkivenes oppbygning og struktur.
Jeg takker så mye for stipendet.
Terje Nomeland
Historiker og arkivar ved Statsarkivet i Bergen
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Svar på Quiz
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30

?
s 23

1. Om lag 40.
2. 20. juni 1981 ved Universitetet i Oslo.
3. 1695 Kvæfjord i Troms.
4. Foreløpig ingen.
5. Om lag 1/5 eller 20 % av trolldomsforfulgte i Finnmark.
6. Liv Helene Willumsen.
7. I Norge (og i andre nordiske land) er det juridisk og historisk korrekt å omtale de forfulgte
som trollfolk, og ikke som hekser.
8. Hans Eyvind Næss.
9. Helt ukjent fra de norske trolldomssakene.
10. Bente Gullveig Alver.

Svar på gotisk nøtt

s 24

NTNU Universitetsbiblioteket, Gunnerus XA oct. 198:

Indlending
Frihed – siger en berømt Forfatter – politiske Frihed maae, forsaavidt den kan findes i et Selskab, hvis Medlemmer, med Hensyn paa deres særskildte
Interesse som oftest ere i Strid med hinanden, bestaae deri, at Enhver, saalænge Han agter Andres Person, og tillader dem at nyde Frugten af deres
Fliid, selv kan være sikker paa, at kunne nyde Frugten af sin Fliid, og
See sin Person betrygget.

Dette er innledningen til det viktigste grunnlovsutkastet for Norges grunnlov, forfattet i 1814
av J.G Adler og C.M. Falsen. Manuskriptets tittel er: Udkast til en Constitution for Kongeriget
Norge. Det omtales vanligvis som Det Adler-Falsenske grunnlovsutkast. Originalmanuskriptet
er på 75 sider og er skrevet med Falsens hånd. Det ble gitt i gave til biblioteket fra Fredrik
Nicolay Horneman i 1920. Manuskriptet er digitalisert i sin helhet og kan leses på NTNU
Universitetsbibliotekets hjemmeside: http://www.ntnu.no/ub/spessam/grunnlov
Manuskriptet er tatt inn i Unescos norske dokumentarvregister i 2012, sammen med det
som omtales som det nest viktigstige grunnlovsutkastet: Udkast til Grundlov for Kongeriget
Norge paa Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814, av Nicolai Wergeland (dikterens far), (NTNU
Universitetsbiblioteket, Gunnerus XA fol. 539: se samme nettsted).

debatt......

?
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Lokallagsrepresentanter
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De norske forskningsrådenes
historie 1946-2016
Forskningsrådet har lyst ut et prosjekt med en økonomisk
ramme på seks millioner kroner, der formålet er å få en
samlet og sammenhengende framstilling av de norske
forskningsrådenes historie. Søknadsfristen er 10. april.
Utlysningen finnes på Forskningsrådets nettsider,
se www.forskningsradet.no
Utlysningen er åpen for søkere fra universiteter,
høyskoler, frittstående forskningsinstitutter eller andre
institusjoner, og for frittstående oppdragshistorikere og
andre forskere uten en fast tilknytning til en institusjon.
Interesserte kan også ta kontakt med Forskningsrådet,
Terje Emblem (tlf. 22 03 72 27, e-post tem@rcn.no) eller
Johannes Waage Løvhaug (tlf. 22 03 73 94,
e-post jwl@rcn.no), for nærmere opplysninger.
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Den norske historiske forening (HIFO)
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