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Kirkene er ikke hva de en gang var; de er sprekkeferdige. Det har de imidlertid ikke alltid vært.
I reisebrevet som Historikeren har fått tilsendt denne gang, beskriver masterstudent Torill 
M. Domaas sitt prosjekt om å finne ut av hvorfor det ikke finnes sprekker i det originale 
trematerialet i stavkirkene i Norge. 

Forsidebildet av dette nummeret av Historikeren er ifølge kunsthistoriker Peter Anker den 
første avbildningen av en stavkirke i Norge. Maleriet er av stavkirken i Flesberg i Buskerud, og 
er malt i 1701. Veldig lite er igjen av denne kirken. I samme århundre ble den kraftig ombygd, 
og resultatet sees på bildet over her. Heldigvis står flere av de originale kirkebyggene tilbake, 
og utgjør det noe uvanlige primærkildematerialet for en masteroppgave i historie. 

Det er ikke bare trekirker som kan slå sprekker. I Dag Hundstads bidrag gjøres det 
rede for hvordan vitenskapelige miljøer i Danmark står i fare, etter at regjeringen vedtok at 
forskningsmidlene skal reduseres med 1,4 milliarder kroner samt at universitetsbudsjettene 
skal minskes med to prosent årlig de neste fire årene. Hvorvidt det vil finnes nok av tjære å 
smøre på for å bevare miljøene tilstrekkelig, og hvor mange fjær som også vil følge med i denne 
prosessen, gjenstår å se.

En annen alvorlig sak, om enn ikke like dramatisk, er omleggelsen til Open Access-
publisering for Historisk tidsskrift, som HIFO-leder Gro Hagemann diskuterer på lederplass i 
dette nummeret. Digitaliseringen av forskningen har imidlertid mange konsekvenser utover å 
ha introdusert Open Access-problematikken; Entusiaster snakker nå om et «paradigmeskifte», 
fra humaniora til «digital humaniora». Dette var tema for en nordisk konferanse som ble holdt i 
Oslo denne våren. Historikeren tok en titt innom konferansen, men har også tatt temperaturen 
helt på egen hånd: Vår Morten Haave har testet ut de nye, digitale mikrofilmapparatene på 
Nasjonalbiblioteket. 
God lesning!
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Lederen har ordet

Gro Hagemann
Leder, HIFO

På årsmøtet i juni skal HIFO diskutere om – og eventuelt når – Historisk tidsskrift 
(HT) skal gå over til å publisere med åpen tilgang (Open Access, OA). Det er 

et valg som har store konsekvenser – for tidsskriftet, for HIFO og for den enkelte 
historiker.
      Fra 2017 vil Forskningsrådet stille OA-publisering som et krav for tildeling av 
støtte til tidsskriftene. For de fleste forskningstidsskriftene innenfor humaniora er 
dette et spørsmål om å være eller ikke være. 

HT har en friere stilling. Tidsskriftet har en bedre økonomi enn de fleste, og 
dette året utgis tidsskriftet uten støtte fra NFR da HT har abonnenter nok til å 
holde seg flytende. Vi har dermed – i alle fall foreløpig – et valg.

Hvor lenge dette vil vare, er høyst usikkert. Våre abonnementsinntekter kan raskt 
bli påvirket av omleggingen til OA. Ett springende punkt her er bibliotekene, som nå 
betaler godt for seg og utgjør rundt 20 prosent av HTs abonnenter. Universitets- og 
høyskolebibliotekene er sterke pådrivere i OA-prosessen. Motiveringen er ikke minst 
av økonomisk art. Støtte til forfattere som vil publisere OA er langt rimeligere enn 
dagens skyhøye abonnementsutgifter til prestisjetunge, utenlandske tidsskrifter. 
Også rimeligere papir- og Idunn-abonnementer kan bli en salderingspost ettersom 
OA vinner terreng. 

Vi vet heller ikke hvor lenge historikernes interesse for papirabonnement vil 
holde seg i en verden som i økende grad preges av åpen tilgang på nettet. For at det er 
denne veien bevegelsen går, er det visst ingen tvil om. Det er tunge prosesser og tunge 
interesser i gang, der Norge bare er en ørliten brikke. Men Norge er ikke noen nølende 
baktropp i den internasjonale OA-prosessen. Tunge, norske, forskningspolitiske 
aktører jobber for at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig, og 
i mange fag er OA allerede i ferd med å bli den dominerende publiseringsmåten. 
De humanistiske fagene ligger etter, men etter alle signaler å dømme vil vi med 
den kommende Humaniorameldingen bli stilt overfor de samme betingelsene. Det 

gjelder i første omgang tidsskriftartikler, men i neste omgang vil tilsvarende krav bli 
gjort gjeldende også for vitenskapelig bokproduksjon, både monografier og artikler i 
antologier. På sikt er målsetningen at også forskningsdata skal være åpent tilgjengelige 
når de er frembragt ved hjelp av offentlige midler. 

Et av motivene bak prosessen er en bedre utnytting av forskningsmidlene. 
Men spørsmålet dreier seg om mer enn økonomi. På den ene siden åpner OA for 
nye muligheter, også for den publiserende historiker. Det gir lettere tilgang til 
annen forskning, og større kontaktflate mot verden der ute. Formidlingen kan 
nå ut bredere, man kan få langt flere tilbakemeldinger og bygge helt nye nettverk. 
Åpen tilgang gjør også forskningen mindre eksklusiv, noe som utvilsomt kan gi 
en demokratisk gevinst. 

Imidlertid innebærer den åpne tilgangen også urovekkende sider. Den vil 
kunne svekke, eller til og med helt fjerne, tidsskriftene som helhetsprodukter med 
kapasitet til å sette dagsorden, til å ivareta et faglig mangfold og bidra til offentlig 
debattkultur. Usikkerheten om finansieringsløsningens følger for publisering av 
artikler til historikere som ikke er tilknyttet UH-sektoren er en stor bekymring.  

Videre vil OA også gripe inn i forfatterrollen på en måte som må bekymre 
historikere. Åpen tilgang til forskning kan få dramatiske konsekvenser for Kopinor-
ordningen og dermed for stipendtildelingene fra Det faglitterære fond. Det kan også få 
følger for forskningens frihet og forskerens opphavsrett dersom forskeren ikke lenger 
skal være fri til selv fullt ut å avgjøre hvordan resultatene skal presenteres. Historie 
er ingen eksakt vitenskap, og våre forskningsresultater er også en presentasjon, en 
tekst med språklige resonnementer og stilistiske virkemidler.   
      Denne prosessen lar seg neppe snu. Så før eller siden må vi trolig gi oss, også når 
det gjelder HT. Men hvis vi mener det er hensiktsmessig, har vi rygg til å utsette 
overgangen til vi kan høste erfaringer. Nå gjelder det å tenke nøye over hvordan vi 
kan utnytte den pustepausen vi får om vi velger å drive på egen kjøl inntil videre. 
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På Universitetet i Helsinki er det 
bestemt at hele 1500 personer må 

gå, og over 500 har allerede fått avskjeds-
brevet. Som følge av nedskjæringer vil 
hele universitetsadministrasjonen bli 
omorganisert fra 1. mai, mens de resterende 
av de vitenskapelig tilsatte i skrivende stund 
venter på beskjed om hvem av dem som vil 
miste jobben.

Danske tilstander
I Danmark har Venstre-regjeringen fått 
gjennom sitt forslag til finanslov. Offentlig 
sektor skal slankes etter ostehøvelprinsippet. 
Dette medfører en reduksjon i midler til 
forskning på 1,4 milliarder kroner, i tillegg til 
at universitetenes budsjetter skal slankes med 
to prosent hvert år i fire år framover. I tillegg 
kuttes det blant annet i bistandsmidler, mens 
det gjennomføres skatte- og avgiftslettelser. 

Københavns Universitet har beregnet 
at de må kutte 300 millioner kroner hvert 
år for å nå målet. For 2017 beregnes det 
kutt i 150 millioner til administrasjon og 
150 millioner til forskning/utdanning. Blant 

En broder i nød?

Det kommer dystre nyheter fra våre nordiske naboland. Både Finland og 
Danmark har gjennomført omfattende kutt i universitetssektoren. Dette 
rammer både administrasjon, utdanning og profilerte forskere.

Dag Hundstad
Postdoktor, Universitetet i Agder

annet blir det en sterk reduksjon i opptaket 
til ph.d.-utdanningen. 
      Til sammen over 500 ansatte vil også bli 
fjernet direkte eller bli oppfordret til å fratre 
frivillig. Første runde, der 200 ble sagt opp, 
foregikk nå i februar. Kuttet rammer over 
hele linja. Mens de to største fakultetene, 
henholdsvis for naturvitenskap og helse/
medisin, er bedt om å fjerne 330 personer, 
er tallet 90 på Det Humanistiske Fakultet.

I Norge har statsansatte et sterkt 
stillingsvern, mens det i Danmark er mulig 
å sparke ansatte i fast stilling selv om de 
har utført arbeidet sitt tilfredsstillende. 
Prosessene gjennomføres i dialog med 
fagforeningene, og det brukes såkalte 
«afværgeforanstaltninger» som gir muligheter 
for frivillig avgang eller redusert tid, men fører 
ikke dette fram kan ledelsen varsle en ansatts 
«ufrivillige fratredelse». 

t.h: Københavns Universitet er i ferd med å si 
opp over 500 ansatte. Her hovedbygningen på 
Frues Plads. Foto: Claus Tom Christensen/CC 
BY-NC-ND 2.0
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Situasjonen er særlig kritisk for små 
fag. Opprinnelig ble 13 mindre språk- 
og kulturfag besluttet avviklet etter 
inneværende semester, men på grunn 
av sterke protester er det bestemt å 
opprettholde fire av dem. Blant disse er 
eskimologi, et felt der Danmark, på grunn 
av Grønland, har et særlig ansvar.

Højrups sorti
Blant de som rammes er en rekke høy-
profilerte og erfarne forskere. Professor i 
etnologi, den 62 år gamle Thomas Højrup, 
mistet i februar jobben etter 34 år i fast 
stilling på universitetet. Højrup vil, blant 
annet på grunn av sin livsformanalyse, 
være et kjent navn også for mange norske 
historikere. Han har selv uttalt at det å 
sparke folk uten noen form for begrunnelse 
skaper en giftig stemning i miljøet. 

Ved Saxo-instituttet har Københavns 
Universitet landets eneste etnologi-
utdanning, og Højrup var Danmarks eneste 
fast tilsatte professor i etnologi. Tilbake 
er et lite, men vitalt fagmiljø med åtte 
fast ansatte, hvorav en lektor (tilsvarende 
norsk førsteamanuensis) i et tidsbegrenset 
professorat. Heldigvis har dekan og 
instituttleder forsikret at etnologifaget vil 
opprettholdes.

Det å sparke nettopp Højrup, som 
har stått for en viktig kritisk stemme i 
den danske offentligheten, er likevel et 
sterkt signal. Prosessen har da også fått 
mye oppmerksomhet. De øvrige ansatte 
i fagmiljøet samlet seg spontant etter at 
beskjeden kom og formulerte et protestbrev. 
Her heter det blant annet at Højrup utgjør 
en vesentlig del av etnologifagets profil. 

Til sammen 600 nåværende og tidligere 
studenter har underskrevet et opprop mot 
avgjørelsen. 

Også i utlandet har oppsigelsen vakt 
oppmerksomhet. Blant annet har den tyske 
etnologen Johannes Moser, som leder det 
internasjonale forskningsprogrammet 
«Transformations in European Societies» 
i et brev til universitetets rektor karakterisert 
avgjørelsen som sjokkerende. Han mener 
den vil få katastrofal betydning for 
institusjonens offentlige renommé.
      Selv tenker jeg at hvis det er noe et 
samfunn bør ta seg råd til å holde seg med, er 
det nettopp folk som kan stimulere til åpen 
analyse og kritikk av kulturelle fenomener. 
På sikt er det vel nettopp dette som skaper 
en bærekraftig kulturell identitet, og i en tid 
hvor retorikken om å «forsvare» vår kultur 
brer om seg, trenger vi å bli minnet om 
dette. De store endringene i våre naboland 
får innflytelse på humaniorasamfunnet som 
helhet. 

           «Kornfede» universiteter?  
Slik Morgenbladet peker på, er det også 
bekymringsverdige signaler i UH-sektoren 
her til lands. I Danmark har man en ordning 
der rektorer, dekaner og instituttledere 
blir ansatt, og ikke valgt. Ansatte dekaner 
trenger ikke gi noen faglige begrunnelser 
for oppsigelser av ansatte, det holder å vise 
til «den økonomiske situasjonen», slik det 
ble gjort da Højrup fikk sparken.
      Også Norge har som kjent nylig innført 
ordningen med ansatte universitetsledere 
som hovedregel. Selv om regjeringen har 
signalisert at stillingsvernet i staten fortsatt 
skal være sterkt, må uten tvil mange kamper 

som angår reguleringer av arbeidslivet 
tas på nytt i den tiden vi er inne i. 
Når universitets- og høyskolekartet 
samtidig er i rask endring på grunn av 
strukturreformen er det grunn til å følge 
nøye med på konsekvenser for de enkelte 
fagområder. 

I denne sammenhengen er det ingen 
tvil om at humaniora er særlig utsatt. 
Professor Øyvind Østerud har advart 
om at den akademiske autonomien kan 
være i fare som følge av et stadig sterkere 
nytteperspektiv på forskning. Alle som i 
forbindelse med EU-søknader har støtt 
på det vanskelige ordet impact har nok 
merket seg dette. 

Et medlem av den regjeringsoppnevnte 
Produktivitetskommisjonen har nylig 
karakterisert norske universiteter 
som «for mette og for trygge». Dette 
gir en ubehagelig g jenklang av 
danske myndigheters uttalelse om at 
universitetene er for «kornfede». Selv om 
vår nåværende kunnskapsminister hevder 
det her til lands ikke er noen fare for 
danske tilstander, har vi ingen garantier 
for hva som vil skje i fremtiden.

 
Det har ikke lyktes Historikeren å få 
uttalelser fra de nordiske historiske 
foreningene. 

Denne artikkelen er basert på enkelte 
opplysninger fra nordiske kolleger, 
samt følgende kilder:

Hansen, Jesper (red.). «Eskimologi 
fortsætter». Arctic Business 
Networks blog 05.04.2016: http://
arcticbusinessnetwork.blogspot.
no/2016/04/eskimologi-fortstter.html 
(kontrollert 20.04.2016).

Hedetoft, Ulf og Anders Holm 
Rasmussen. «Etnologis fremtid». 
Uniavisen 01.04.2016.

Jakobsen, Hanne Østli. «Ulvetider 
på universitetet». 
Morgenbladet 11.03.2016.

Madsen, Julie Rønn. «KU fyrer 
professor i etnologi, fagmiljø 
protesterer». Uniavisen 04.03.2016.

Richter, Lise. «Fyret uden at vide 
hvorfor». Information 23.03.2016.

Tønnessen, Eva. «Kutt for de danske 
universitet vedtatt». 
Khrono 19.11.2015.

Østerud, Øyvind. «Vil fri forskning 
overleve?» Aftenposten innsikt, nr. 1, 
januar 2016.
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I mars i år samlet konferansen 
«Digital humaniora i Norden» 250 

entusiastiske humanister fra hele Norden 
på Blindern i Oslo. Konferansen kom 
til som en møteplass for utveksling av 
erfaring innenfor det nye digitale feltet. 
Konferansens 80 presentasjoner hadde 
det til felles at de kunne samles under 
paraplyen «Digital humaniora», et begrep 
som blir benyttet i skjæringspunktet 
mellom humanistisk forskning og nye 
digitale verktøy. 

Den avsluttende paneldebatten for 
konferansen var preget av en fremskrittstro 
som ellers ikke kan sies å være i vogue 
blant historikere for tiden (se Erling 
Sandmos observasjoner i «Historikerne 
og fremtiden», Historikeren 3, 2015). Var 
det slik det opplevdes da EDB gjorde 
sitt inntok i faget på 1970-tallet? Det er 
Historikerens utsendte for unge til å huske. 

Uansett: Det hersket en mild og 

Er steget fra humaniora til digital humaniora et paradigmeskifte? 
Denne våren diskuterte humanister de disiplinære og metodiske 
endringene som har kommet i kjølvannet av den digitale 
teknologiutviklingen. 

Amund Pedersen og Henrik Olav Mathiesen
Historikeren

Paradigmeskifte i humaniora?

ydmykt uttrykt eufori over fremtids-
utsiktene til humanistisk forskning 
i Nasjonalbibliotekets store sal på 
konferansens avsluttende programpost. 
Ikke alle i publikum eller i panelet mente 
at endringene utgjorde et paradigmeskifte, 
men at begrepet i det hele tatt ble brukt 
i debatten, viser uansett at man her 
står overfor helt nye problemstillinger 
i tilnærming til fag og digitale verktøy. 

Men den digitale virkeligheten har 
vært med oss i mange tiår allerede. Hva 
er det som egentlig er nytt nå?

Digital humaniora
For forskningens del har de siste årenes 
tekniske utvikling gitt nye muligheter 
til å innhente og behandle store 
datamengder med få ressurser. Det 
som var nytt med EDB-revolusjonen 
på 1970-tallet var muligheten til å 
behandle store datamengder maskinelt 

overhodet. Man var allikevel avhengig 
av å innhente informasjon og pønsje den 
inn i systemene selv. 
      Slik har det forholdt seg inntil nylig. 
Det nye nå er at voksende skannede 
databaser, og programvare som kan tolke 
og bearbeide informasjonen i databasene, 
gjør at man potensielt kan ta ut enorme 
mengder informasjon, systematisere den, 
og produsere resultater uten å ha trådt 
fysisk inn i arkivene.

Nasjonalbibliotekets digitalisering
Et eksempel på disse mulighetene fikk 
vi i sesjonen «Massedigitalisering og 
digital humaniora» under konferansen. 
Representanter fra Nasjonalbiblioteket 
viste tilhørerne hvordan man kunne 
bruke Nasjonalbibliotekets database til 
å gjenkjenne litterær stil hos forfattere. 

Nasjonalbiblioteket har gjennom 
satsningen «Bokhylla.no» digitalisert 
og tilgjengeliggjort store deler av norsk 
litteratur. Målet er å digitalisere hele 
samlingen. Databasen er per idag på 
imponerende 34 milliarder løpende ord. 
Ord som kan gjenkjennes og systematiseres 
med et tekstgjenkjenningsprogram. 

I løpet av et av foredragene ble vi 
vist hvordan Nasjonalbibliotekets stab 
hadde løst en gammel gåte: Hvem 
skrev den vovede boken Blokk 7: 
daglig liv i «Kjærlighetsredet» i en tysk 
konsentrasjonsleir i 1954? Bokens forfatter 
var anonym, men ved hjelp av digitale 
verktøy kunne man altså i 2016 bekrefte at 
bokens forfatter var den danske Michael 
Polack, som VG opprinnelig hadde 
«avslørt». 

For å definere litterær stil ba man 

programmet finne forekomster av 
ikke-meningsbærende ord, som for 
eksempel preposisjoner, konjunksjoner 
og subjunksjoner, i tekstene som ble 
undersøkt. Ved å sammenstille disse 
kunne man altså g jenkjenne den 
anonyme forfatterens unike litterære stil, 
sammenligne den med forfatterne i hele 
databasen og vise at vedkommende hadde 
så mye til felles med Polacks skrivestil at 
andre alternativer måtte utelukkes.

Passende nok lanserte Nasjonal-
biblioteket denne selvsamme dag beta-
versjonen av verktøyet Corpusbuilder, 
som lar brukere bygge sine egne 
tekstkorpus fra tekster i Bokhylla.no og 
kjøre statistikk på disse. Dette åpner 
for eksempel opp nye muligheter for 
historiografisk forskning. 

Digital status i historiefaget
Ved siden av de store digitale prosjektene 
slik som Nasjonalbibliotekets Bokhylla.
no, er det mye som har skjedd på den 
digitale fronten i de siste årene, både i 
Norge og i utlandet. 

Som en konsekvens av dette har 
den historiske foreningen i USA 
(American Historical Association) 
sett nødvendigheten av å utvikle et sett 
med retningslinjer for hvordan historie-
institutter bør forholde seg til og evaluere 
historiefaglig virksomhet med digitale 
verktøy. 

Disse retningslinjene stod ferdig i 
juni i fjor og ligger ute på hjemmesiden 
til foreningen. Mye av poenget med 
retningslinjene er å bevisstg jøre 
institusjoner på den hittil ikke-premierte 
innsatsen historikere gjør innenfor digital 
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humaniora – en tematikk som også bør 
være aktuell for norske historikere i 
«tellekant-systemet».

Her til lands har flere initiativ munnet 
ut i søkbare databaser. For eksempel 
er deler av Norsk Folkeminnesamling 
tilgjengelig digitalt: Selv om bare et 
utvalg sagn og eventyr er tilgjengelige 
her, inneholder det digitale arkivet 
samtlige hekseprosesser i Norge, både 
i transkribert versjon og i faksimile. 
Nylig ble databasen «Historiske toll- 
og skipsanløpslister» publisert, og 
Universitetet i Tromsø ved Registrerings-
sentral for historiske data står i spissen 
for det pågående prosjektet «Historisk 
befolkningsregister», som vil lenke 
sammen kilder i Digitalarkivet til å danne 
en så komplett som mulig database over 
de ca. 9,7 millioner personer født eller 
innvandret i Norge mellom 1735 og 1964. 
Blant annet.

I et formidlingsperspektiv har 
Historieblogg.no siden 2009 vært et 
samlingspunkt på nett for historikere 
i Norge. Det UiO-utviklede nettstedet 
Norgeshistorie.no ble lansert til jul i fjor, 
et prosjekt inspirert av det tilsvarende 
Danmarkshistorien.dk, utviklet ved 
Aarhus Universitet. I april lanserte 
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) 
sine historiesider, og det er ikke til å 
komme bort fra at Store Norske Leksikon, 
Lokalhistoriewiki og også Wikipedia 
fortsettes å brukes som oppslagsverk av 
humanister på alle nivåer («Wikipedia 
– hva skulle vi gjort uten», innrømmet 
nylig en forsker til Historikeren).

Digitale dypdykk
Det er nok ikke formidlingsarenaene, 
men de tilvoksende databasene og 

mulighetene for forskning som disse 
gir, som vil utgjøre grunnlaget for 
å introdusere «paradigmeskifte» i 
debatten. 

I den amerikanske sosiologen Thomas 
Kuhns forståelse er paradigmeskifter 
forbundet med en større omveltning av et 
helt landskap; i så fall kan usikkerheten 
rundt de fremtidige kravene til Open 
Access-publisering muligens hinte 
om at et paradigmeskifte er underveis 
(se lederartikkelen i dette nummeret 
av Historikeren for saken om Open 
Access). Men som den nylige striden 
om hvordan de statlige arkivene skal 
omlegges og tilpasses den digitale 
hverdagen minner om, kan den bredere 
digitaliseringsbølgen i humaniora ikke 
bare skylle arkivmateriale ut på nettet, 
men også – potensielt – dra noe av 
det med seg dypere ned mot arkivenes 
havbunn.

Du burde ha sett det først på forsida 
av VG, men der har det ikke stått, så 

Historikeren tar på seg å bringe nyheten: 
Den populære mikrofilmlesesalen på 

Forbrukertest: nye mikrofilmapparater

Aslak Sira Myhre har g jort det ig jen. Nasjonalbiblioteket har fått 
nye leseapparater for mikrofilm. Historikeren har selvsagt foretatt en 
forbrukertest.

Morten Haave
Historikeren

Historikeren henger med i tidens teknologi, her med nye mikrofilmapparater. Foto: Lennart Nilsen

Nasjonalbiblioteket, og sikkert også andre 
steder i landet, har oppgradert de fleste 
av sine mikrofilmlesere.

Det nye og spesielle med disse 
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apparatene er at de er softwarebaserte 
i stedet for hardwarebaserte. Det betyr 
at man utfører kommandoer i et data-
program til alle operasjonene med 
mikrofilmen, alt fra spoling til zooming. 
Med de gamle apparatene spolte, zoomet 
og fokuserte man manuelt med ulike hjul. 
Det er ikke engang en andrevalgsmulighet 
på de nye apparatene.

– Vi har hatt litt problemer med de 
nye maskinene, fikk vi hvisket i øret på 
Nasjonalbiblioteket. Og sant nok. Nå 
er alt avhengig av at dataprogrammet 
fungerer for at du skal få gjort noe 
som helst. Her lar vi leseren tenke sitt. 
Skjermen, en uvanlig høy pc-skjerm, er 
imidlertid mindre utsatt for lysforholdene 
enn før, og er behagelig å lese på når du 
først får siktet deg inn. Vår tester har 
summert opp noen fordeler og ulemper 
med de nye apparatene.

Fordeler
Lysforholdene er bedre. At «skygge-
kabinettene» som fulgte med de 
gamle mikrofilmleserne er borte, gjør 
dermed ingenting.

Det er desidert lettere å avgrense 
hvilket utsnitt av mikrofilmen man 
vil ha med og skanne.

Skanning rett til minnepenn skjer 
med ett tastetrykk.

Det er heller ikke så mange trinn man 
må gjennom for å skanne utsnittet 
sitt. På de gamle apparatene måtte 
man velge «prescan» for hver gang, 
for å unngå formørkede flekker.

Ulemper
Spolingen er meget treig. Kjedelig hvis 
du er ute etter stoff fra november og 
må begynne på januar.

Knapper for hurtigspoling finnes, 
men virket ikke da vår tester prøvde 
apparatet. Det peker på et generelt 
problem med treig software, at 
det henger seg opp, eller at pcen 
mister kontakt med filmleseren. 
Svenskemetoden, å slå datamaskinen 
av og på, kan absolutt fungere, men 
går sakte.

Zooming er også treigere enn før, og 
lager latterlig mye lyd.

Knappen «autoadjust», som skal rette 
opp bildet, kan også gjøre det skeivere.

Navigering opp, ned og sidelengs kan 
ikke gjøres med pilene på tastaturet. 
Meningsløst.

Alt i alt fungerte de gamle maskinene godt 
for den fingernemme. Spoling, zooming 
og fokusering går uforholdsmessig sakte 
med de nye maskinene. Ja, testeren gruer 
seg litt til neste prosjekt som innebærer 
å hente mye stoff fra en eller flere hele 
avisårganger. 

Klarere bilder – når man først får 
zoomet seg inn – og mulighet for mer 
relevante utsnitt redder likevel noe av 
inntrykket av nyvinningene. I de tilfellene 
der de gamle maskinene uansett var i 
ustand, var det derfor greit å bytte dem 
ut, men ikke ellers.

I neste nummer tester vi vår alles nye 
bibliotekskatalog Oria.no, hvis vi finner 
noen som har orket å bruke den lenge 
nok til å danne seg et ordentlig inntrykk.

Tore Linné Eriksen
ISBN: 9788283140620
Utgivelsesår: 2016

369,–

Sør-Afrikas historie
Sør-Afrika er en stormakt på det afrikanske kontinentet, og har en sær-
preget historie med sterke innslag av undertrykking og rasisme. Denne 
boka er en faglig framstilling som også er skrevet med sikte på alle som 
er interessert i afrikansk historie og det sørafrikanske samfunnets framtid.

I de første kapitlene møter vi jegere og sankere, europeisk kolonialisme og 
afrikansk motstand i mange former. Hovedtyngden er lagt på sørafrikansk 
historie etter 1910, med vekt på landets plass i verdensøkonomien, hvitt 
mindretallsstyre, apartheid og kampen for frigjøring. De siste kapitlene 
er viet apartheidregimets sammenbrudd, den vanskelige overgangen til 
demokrati og den motsetningsfylte utviklingen i «regnbuesamfunnet». 
En rød tråd gjennom boka er hvordan perspektivene på Sør-Afrikas 
historie har gjennomgått store forandringer.

Siste kapittel i boka er skrevet i samarbeid med Marianne Millstein.

May-Brith Ohman Nielsen
ISBN: 9788283140385
Utgivelsesår: 2015

398,–

Små paradiser. Hager gjennom et århundre
I uminnelige tider har mennesker dyrket små jordlapper som hager til 
nytte og til glede. Hvordan de har dyrket hagen sin, og hva hagen og 
hagearbeidet har betydd for dem, har imidlertid endret seg mye opp 
gjennom tidene i moderne tid sågar fra tiår til tiår.

Hagearbeid har vært den mest utbredte fritidssysselen i Norge gjennom 
det siste århundret, og de fleste har et eller annet forhold til hage og 
hagebruk. Samfunnsutviklingen preget hele tiden hvordan folk drev de 
små hagene sine. Her har mennesker fått utfolde seg etter skiftende 
idealer om hva som er godt, sunt og vakkert. Her har de også forsøkt 
å realisere sine ideer om paradiset.

Små paradiser er et vitenskapelig nybrottsarbeid presentert for den 
allmenne leser. Her møter vi norsk småhagehistorie sett gjennom en 
kolonihageforening i Kristiansand. Leserne vil kunne kjenne igjen sin egen 
families hagehistorie gjennomdisse småhagedyrkerne og deres hager.

Carl Lauritz Lund-Iversen
ISBN: 9788283140613
Utgivelsesår: 2016

349,–

Ordets tjener og sviker. 
Forfatteren, kritikeren og nazisten Finn Halvorsen
Finn Halvorsen (1893-1960) var i mellomkrigstiden en anerkjent for-
fatter og fryktet litteratur- og teaterkritiker. I 1940 meldte han seg inn 
i Nasjonal Samling og ble Teaterdirektoratets første direktør. Halvorsen 
hadde flere sentrale posisjoner i det nazistiske kulturapparatet. I lands-
svikoppgjøret ble han dømt til 12 års straffarbeid.Etter benådningen ble 
han effektivt frosset ut av det litterære etablissementet.

I denne boken forsøker forfatter Carl-Lauritz Lund-Iversen å finne svar 
på hvorfor dommen ble så streng. I tillegg prøver han å besvare spørs-
målet om hvorfor Halvorsen, som hadde nytt godt av ytringsfriheten 
i et fritt demokrati selv kunne bli ansvarlig for den nazistiske teater-
politikken og -sensuren.

Nye historiebøker fra Portal forlag

Bestill bøkene i din bokhandel eller på www.portalforlag.no
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Lokallag

Nærmere 50 mennesker hadde funnet 
veien til en av Stavangers nyere 

kaféer da HIFO Rogaland en kveld i 
februar inviterte til medlemskveld. 
Styremedlem i lokallaget og ansatt ved 
byens hermetikkmuseum, Erik Rønning 
Bergsagel, hadde et svært lydhørt 
publikum da han holdt et engasjerende 
foredrag om lokal hermetikkhistorie. 

Temaet for kvelden var markeds-
føringen i den tidlige hermetikk-
industrien. Tilhørerne satt nok ekstra pris 
på den lokale vinklingen på foredraget. 
De fikk vite at en av Stavangers 
hermetikkfabrikker allerede i 1909 stod 
bak en reklamefilm for produktene sine, 
for øvrig den første i sitt slag i Norge. 

Den samme fabrikken var også 
tidlig ute med markedsføringsproduktet 
«giveaways». Denne hundre år lange 
tradisjonen i byen ble elegant videreført 
ved at foredragsholderen selv rundhåndet 
delte ut lokale «iddiser» (etiketter til 
hermetikkbokser) til publikum.

(S)iddiser på byen: Historieforedrag på kafé har blitt tradisjon 
for HIFO Rogaland.

Historieformidling på utested

Ole Kallelid
Stipendiat, UiS

Erik Rønning Bergsagel hadde interessante 
perspektiv på Stavangers hermetikkhistorie da 
lokallaget i Rogaland inviterte til åpen HIFO-
kveld for medlemmer og andre interesserte. Foto: 
Beate Aasen Bøe
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Det er ikke første 
gang HIFO Rogaland 
innbyr medlemmene 
til foredrag «på byen». 
Dette er etter hvert 
blitt en tradisjon i 
lokal laget, og den 
vil nok videreføres. 
Samvær med småbord, 
stearinlys og noe godt 
i glassene skaper en 
hyggelig ramme rundt 
arrangementet, og fører 
g jerne til at kvelden 
fortsetter for de fleste 
når den offisielle delen 
av møtet er over.

 

Sardin-fly, Hindenburg og nonner: 
 «Iddiser» fra Erik Rønning 
  Bergsagels samling illustrerer 
   markedsføringsstrategier i sardin-
    industriens historie. Iddisene er 
     for stavangerfolk et kjent symbol for 
      hermetikkindustrien, som i  
       flere tiår var en sentral del av 
        byens næringsliv.
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Lokallag

I november i fjor kom et nytt styre på 
plass, og lokallaget har nå kommet 

godt i gang. 
Styret har lagt ambisjonene for lagets 

aktiviteter på et moderat nivå og tar sikte 
på å arrangere 2–3 møter per halvår. Så 
langt har to møter blitt avholdt, begge 
med stor oppslutning. 

Det første møtet ble arrangert i 
samarbeid med Trondhjems Sjøfarts-
museum og fant sted 24. februar. Jon 
Olav Hove, postdoktor ved Institutt for 
historiske studier på NTNU, holdt et 
svært interessant foredrag om dansk-

HIFO Trøndelag har nå kommet 
på fote igjen, etter å ha ligget nede 
et par års tid.

Tor Ivar Hansen
HIFO Trøndelag

Industrihistorisk vandring: Pål Thonstad Sandvik foredrar om og på Bakklandet. Foto: Tor Ivar Hansen

norsk slavehandel og Danmark som 
kolonimakt. Sjøfartsmuseets f lotte 
lokaler var en svært passende ramme 
om arrangementet som trakk over 70 
tilhørere.

27. april arrangerte laget en industri-
historisk byvandring på Bakklandet i 
Trondheim med Pål Thonstad Sandvik, 
som er professor ved Institutt for 
historiske studier på NTNU. Han tok 
for seg industrialiseringen på Bakklandet 
i hundreåret mellom 1840 og 1940, 
og også dette arrangementet fikk stor 
oppslutning.

Lokallaget i Trøndelag i gang igjen

Dette bildet ble tatt da lokallaget i 
Trøndelag fikk nytt styre i november 
i fjor: fra venstre Ragnhild Green 
Helgås, Tor Ivar Hansen, Susann 
Anett Pedersen og Maria Antonie 
Sæther. Foto: Henrik Olav 
Mathiesen

Styret består for tiden 
av Tor Ivar Hansen (leder), 
Magne Brekke Rabben, 
Ragnhild Green Helgås, 
Anders Lervold, Maria 
Antonie Sæther og Atle 
Brandsar.
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Eg høyrer til siste kategori, og har 
gjennom mange år besøkt dei fleste av 

stavkyrkjene våre, stilt spørsmål om deira 
historie og fått svar gjennom litteratur og 
formidling gjort av fagfolk i ulike fora. 

Det nye styret i HIFO Trøndelag startet friskt med å arrangere lokallagsseminar 
allerede samme helg som lokallagstyret ble konstituert. Her er HIFOs sentralstyre 
med representanter fra lokallagene samlet på Dragvoll 7. november 2015. Foran 
fra venstre: Stine Molteberg (sekretær), Maria Flaten Gunstad (HIFO Østlandet), 
Ingrid Maria Lutnæs (HIFO Østlandet), Ragnhild Green Helgås (HIFO 
Trøndelag), Lise Kvande (styremedlem), Synne Corell (varamedlem i styret), 
Gro Hagemann (leder), Lena Ingilæ Landsem (varamedlem i styret), Marthe 
Hommerstad (nestleder), Ole Kallelid (HIFO Rogaland). Bak fra venstre: Karsten 
Korbøl (skole-HIFO og varamedlem i styret), Susann Anett Pedersen (HIFO 
Trøndelag), Terje Breigutu Moseng (HIFO Bergen), Anders Lervold (HIFO 
Trøndelag), Erik Opsahl (styremedlem), Miriam Tveit (HIFO Bodø), Andreas 
Snildal (foredragsholder), Tor Ivar Hansen (HIFO Trøndelag). 
Foto: Henrik Olav Mathiesen

Reisebrevet

Sidan mellomalderen har 
menneske gått inn og ut 
av stavkyrkjene våre. 
Mange har bøygd nakken 
inn døra, dyppa fingrane 
i vievatnet og falle på kne 
framfor alteret i religiøs 
respekt. Andre har 
besøkt kyrkjene som ein 
leivning frå fortida, eit 
historisk monument og 
museumsgjenstand med 
framandt og spanande 
innhald. Bygg som løyner 
900 år med historie.

Torill M. Domaas
Masterstudent, UiT Norges 
arktiske universitet

Rødven stavkyrkje sommaren 2015. Foto: Torill M. Domaas

Sprekkeferdig hypotese

Etter kvart stod eg att med berre eitt 
spørsmål: Kvar ligg løyndomen i treverket 
sin høge alder og framleis gode kvalitet? 
      Ei studiereise måtte til, med kartlegging 
av bygga sine spesifikke kvalitetar. Lokale 
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handverkarar og eigar/forvaltar kunne 
truleg gje gode tips om eigne tradisjonar.

Tidlegare forsking
Arkitekturen er den mest slåande, og har 
vore granska og analysert i meir enn 200 
år av både norske og utanlandske aktørar. 
Gode oppmålingar og teikningar ligg att 
som prov på nøyaktig og målretta arbeid. 
Stilen, dekoren og det særeigne har gjeve 
bygga og epoken internasjonal status og 
omdøme. 

Nettopp stilen har gjeve grunnlag for 
brei diskusjon om opphav og originalitet 
langt forbi nasjonsbygginga. Fram til 
tusenårsskiftet var Lorentz Dietrichson 
si bok frå 1892 ei ålmenn referanse både 
for klassifisering og datering. Terje Thun 
si forsking gjennom dei siste 50 åra har 
gjeve oss ein ny og nøyaktig metode for 
datering og stadplassering av alt som er 
produsert av furu i eldre tid. 

Kyrkjene sin sosiale funksjon og plass 
i mellomaldersamfunnet er også dekt av 
variert forsking. Smeden og hans verktøy 
har gjeve grunnlag for eit populært emne 
der verktøybruk byggjer bru mellom det 
akademiske og det praktiske. Det er 
produsert eit stort tal kopiar av gamalt 
verktøy som har kome i dagleg bruk ved 
restaureringsarbeid. Jamvel handlaget 
knytt til bruken av mellomalderverktøy er 
dokumentert gjennom einskilde studiar. 

Desse studiane har hatt stor verdi for 
forståinga av den immaterielle kulturen 
knytt til tømrarfaget, som har fått ein 
sårt tiltrengt renessanse. Her har Jon 
B. Godal sett varige spor, ikkje minst 
gjennom rekonstruksjon og formidling 
av immateriell kunnskap. Kompetansen 
har auka markant hjå dei som er 

ansvarleg for vedlikehald og reparasjon 
av stavkyrkjene. Men dei har alle eit stort 
og aukande problem: Manglande tilgang 
på furumaterial av adekvat kvalitet. 

Fleire prosjekt vart haldne på 
1990-talet i regi av Riksantikvaren 
og Maihaugen for å auke kunnskapen 
hjå fagarbeidarane som restaurerar og 
reparerer stavkyrkjene våre. Det meir 
enn tiårige Stavkyrkjeprogrammet som 
starta i 2003 har i all hovudsak teke att 
og gjort opp att nettopp det arbeidet som 
vart gjort gjennom desse prosjekta. Det 
nye treverket var rote eller øydelagd etter 
mindre enn 20 år.
      

 Tapt kunnskap
Det er noko unikt og stort med furu-
materialet i stavkyrkjene og dei eldste 
profane bygga som har overlevd i nærare 
900 år. Kvifor varer ikkje notida sitt 
treverk like lenge? Eg har ein tanke om 
at det må være snakk om tapt kunnskap, 
og/eller val av løysingar der andre 
kvalitetar enn haldbarheit har fokus. Er 
det mogeleg å finne attende til kunnskap 
og kvalitetar frå den gamle byggekulturen 
som eksisterte før svartedauden? 

Eller som eg spør i masteravhandlinga 
mi: Kvifor er det ingen sprekker i det 
originale trematerialet i mange av 
stavkyrkjene våre?

Eg nærmar meg altså kvalitets-
spørsmålet gjennom noko svært synleg: 
sprekker – og det tilsynelatande fråveret 
av dei på enkelte stader. Har alle sprekker 
same opphav og årsak? Kva innverknad har 
dei på styrke, kvalitet og varigheit? Det er 
heilt klart at prosesskunnskapen på skog 
og forming av treverk i mellomalderen var 
svært stor. Ein kunnskap som har gått i 

arv frå tidlegare generasjonar. Kanskje 
var den avgjerande for at kyrkjene i dag 
står som monument frå si tid.

Feltarbeid
Min eigen kunnskap om treverk er nedarva 
gjennom generasjonar av båtbyggjarar. 
Utan at eg deltok særleg aktivt, lærde eg 
å forstå det levande materialet. Kanskje 
veit eg nok til å spørje dei rette spørsmåla, 
og sjå etter dei vesentlege symptoma. 
Gjennom eit par tiår har eg òg vitja 
mellomalderbygg og studert byggemetode 
og treverk av rein interesse for dei aldrande 
konstruksjonane. Det vart gjort på fritid 
utan plan eller spesifikk målsetting, og 
utan nokon form for registrering. 

Difor måtte det g jennomførast 
eit nytt feltarbeid, med systematisk 
dokumentasjon og med notat og bilete 
av interessante detaljar. Men eg visste kvar 

eg skulle leita og kva eg skulle sjå etter. 
Ei detaljert reiseplan for sommaren og 
hausten 2015 vart lagt. Planar for minst 
mogeleg overlappande køyring kom på 
plass, eit puslespel med mange fastsette 
avtalar med enkeltpersonar, kyrkjer og 
museum.

In situ
Fortidsminneforeninga eig dei fleste av 
kyrkjene eg valde å vitje, og eg møtte 
berre velvilje frå dei. Mitt arbeid måtte 
tilpassast deira rutinar og besøkjande, så 
tilgang og tidsbruk vart difor ikkje alltid 
optimalt for nokon av partane. Som ein 
kontrollreferanse nytta eg nokre profane 
bygg i same område, for å kartleggje ein 
mogeleg skilnad i materialbruk. Dei 
profane bygga stod både på privat- og 
museumsgrunn, og eg fekk tilgang til 
innsida i berre nokre få.

Foto: Torill M. Domaas
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Det høyrer med å nemne at i krinsen 
som tek vare på vår fysiske mellom-
alderhistorie finns ei rekkje «anonyme» 
kulturberarar med stor kunnskap og 
evne til formidling. Kvaliteten på mine 
notat utvikla seg undervegs, mykje takka 
vere desse eldsjelene i ymse funksjonar 
kring dei enkelte bygg og stader. Deira 
innspel inspirerte meg.

Overraskande funn
Nokre av funna mine var langt utanfor det 
eg hadde rekna med å finne, og difor svært 
interessante. Det er snakk om detaljar som 
eg hadde forventa at tidlegare forsking hadde 
avdekka og kommentert. Kanskje har eg 
ikkje leita godt nok i arkiv og litteratur, eller 
så ligg dette i Riksantikvaren sitt stengde 
arkiv og ventar på å verte digitalisert.

Som eksempel har eg vald ut 
nokre bilete som er representative for 
nokre av mine funn. Biletserien er frå 
Rødven stavkyrkje. Tømraren som 
gjorde denne skøyten på 1200-talet 
hadde ingen kunnskap eller forståing 
av konstruksjonsbelastningar. Alt frå 
starten av måtte stavkyrkja få utvendige 
støtter grunna denne konstruksjonsfeilen.

Ut i frå dimensjonane på syllstokken 
kan ein sjå at tilgang på gamalt-vokse 
tømmer absolutt må ha vore til stades. 
Teknikken med deling av stokkar ser 

Ein «fransk lås» er ein skråstilt skøytemetode oftast nytta i grunnkonstruksjonen på stav- og grindbygg. 
Denne er utført feil veg slik at den ikkje toler belastning. Forsøkt utbetra med jernklave. Foto: Torill 
M. Domaas

      
Biletet syner den nedste 
stokken, syllstokken, 
sine dimensjonar. Berre 
kjerneveden som er den 
inste delen av treet vert 
nytta. Her utgjer den 
68–70 cm. Foto: Torill 
M. Domaas

      

ikkje ut til å ha vore heilt på stell, då spora 
etter øksebruken er ujamne og vilkårlege. 
Noko må dei likevel ha gjort rett, då det 
er berre ei svært lita, nesten ubetydeleg 
sprekk like inntil margen. Kanskje kan 
genetiske føremoner vere noko av grunnen 
til manglande sprekkdanningar. Det er 
naturleg å tru at det skulle finnast meir 
materiale av liknande kvalitet i kyrkja, frå 
same skogbestand, men det gjer det ikkje. 
Nokre på av veggpanela på vestveggen 
kjem i same kategori, men dei kan faktisk 
vere av eldre dato og frå ei anna kyrkje. 
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Ser vi på bilete av staven i overgangen 
mellom skip og kor, kan vi tenkje oss 
fyljande: a) Tømraren hadde ingen 
kunnskap om konsekvensen av å nytte 
venstrevridde trevirke, b) Tømraren 
måtte nytta det furumaterialet han fekk, 
og valde den minst utsette staden, c) Det 
kan ha vore eit spørsmål om kostnad 
som avgjorde materialvalet.

Etter å ha granska tilhøva ved 16 av 
dei eldste stavkyrkjene, har eg danna 
meg eit interessant og fasettert bilete 
av materialval, plassering, byggeskikk 
og prosesskunnskap om kyrkjebygging 
i mellomalderen. Byggekunnskapen 
kring dei profane bygga, dei ti eg fekk 
tilgang på, ser ut til å fylgje den same 
lokale og regionale kunnskapen. Truleg 
var det dei same karane som bygde. 
Dekoratørane sine spor finn me att – 
mykje likt på begge typar hus. Bumerke, 
heilage teikn, dekor og profilmønsteret 
etter snikkaren sin høvel kan 
identifiserast på verktøybruken.

Kryssfagleg samarbeid
Reisa rundt omkring i Sør-Noreg 
omfatta også søk i lokalarkiv. Eg 
fekk møte og intervju med fagfolk 
innan skogsdrift, tømring, smiding, 
verktøybruk og formidl ing av 

immateriell kultur. Dette var lagt inn 
som ein naturleg og sjølvsagt del av 
feltarbeidet.

Eg hadde avreise frå Tromsø den 
6. juni og eg var attende 5. september 
2015. Tilbakelagt distanse i eigen 
bil var 9223 km. Eg sit att med gode 
opptak frå samtalar, meir enn 1500 
bilete og 200 sider handskrivne notat. 
Dette materialet omfattar nærare 
30 bygningar som vart undersøkte, 
tre museum vitja og fem intervju 
gjennomførte, saman med spontane 
samtalar med handverkarar på arbeid 
på bygg, sag, smie og i verkstad.

Dokumentasjonen frå feltarbeidet 
vert lagt til grunn for stadfesting av 
hypotesane omkring sprekkdanningar. 
I tillegg spelar organisk kjemi og 
moderne gen-teknologi ei viktig rolle. 

Denne nord-austre staven utgjer den ståande 
konstruksjonen mellom skip og kor, der veggpanela 
er festa. Treet denne staven er skåren av har hatt 
venstrevridd  vokster, og  det er truleg ein av 
årsakene til at den er i ferd med å gå i oppløysing. 
Vi ser òg eit jarnbeslag oppe ved etasjeskiljet som 
er sett på for å halde konstruksjonen saman. Foto: 
Torill M. Domaas

Eg er medveten om at dette er meir enn 
vanleg tverrfagleg utveksling.

Diverre slo sjølve reiseruta sprekker 
etter berre nokre få veker, grunna 
enkeltpersonar som ikkje held inngåtte 
avtalar om møte, tid og stad. Prosjektet 
og feltarbeidet må likevel sjåast som 
vellukka, grunna handverkarar som 
stilte opp på kort varsel, eller tok seg 
tid til ein samtale i lunsjpausar og 
generelt synte stor interesse for fag og 
formidling. For dei som ikkje hadde 
høve til å møte meg, stør eg meg i staden 
til deira publikasjonar.

Som avbrekk og aktivitet på fridagar 
gjekk eg på leiting etter stor furuskog, 
sjølvsagt etter tips frå skogeigarar, 
tømrarar og friluftsfolk. Eg oppdaga 
også Morten Gåsvand si bok med bilete 
av dei største furutrea i Trollheimen.

Eg vil takke HIFO for støtta, og 
høve til å presentera litt av mitt arbeid. 
Stipendet, som eg delte med tre andre 
masterstudentar, vart ein medverkande 
årsak til at det omfattande feltarbeidet 
kunne gjennomførast.

Foto: privat
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1. Ved hvilket tysk universitet studerte eidsvollsmannen, filologen og 
bibliotekaren Georg Sverdrup? 

2. Hva het de to som dechiffrerte henholdsvis hieroglyfer og den 
første greske skriftformen, linear B-skriften? 

3. Hvilket skuespill av Henrik Ibsen ble utgitt i 1858?

4. Hvem ble av Platon omtalt som «den 10. muse»?

5. Hvem var Norges første statsråd i Kirke- og 
undervisningsdepartementet? Departementet skiftet navn fra 1. 
departement i 1818.

6. Hvem var hovedredaktørene for verket «Den store franske 
encyclopedi» / «Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers»?

7. Hva kalles den gammelgreske skrivemåten hvor leseretningen blir 
ombyttet på hver etterfølgende linje?

Quiz: Opplysning, utdanning, skriftkultur

Årets tema for Norske historiedager er 
«opplysning, utdanning, skriftkultur», og i 
den forbindelse har Lars Lørdahl, som er 
bibliotekar og fagreferent i historie og arkeologi 
ved Universitetsbiblioteket i Oslo, laget en 
quiz til oss om emnet. Spørsmålene krever 
en viss mengde utdannelse, vil noen kanskje 
si, men de tilbyr også opplysning – selv for de 
«skriftkultiverte». Lykke til!

8. I hvilket tiår ble examen philosophicum innført ved Københavns 
Universitet?

9. Hvor mange universiteter er med i det som i USA omtales som «Ivy 
League»? Kan du navnene også?

10. I hvilket århundre tok man i bruk minuskelskrift (små bokstaver)?

11. Hvem står for den første oversettelsen av Snorres kongesagaer til 
dansk-norsk?

12. Frem til opprettelsen av Det kongelige Frederiks Universitet i 
1811 var det kun to læresteder i Norge som tilbød høyere utdanning. 
Hvilke?

13. De fire store døde alle innenfor relativt få år, men i hvilken 
rekkefølge gikk de bort?

14. Hvor mange kilometer med bøker og tidsskrifter finnes i 
kjellermagasinene til Universitetsbiblioteket i Oslo i Georg Sverdrups 
hus?

15. Hvem konstruerte den første mekaniske kalkulatoren på 
begynnelsen av 1600-tallet?

16. Når skiftet Det Kongelige Frederiks Universitet navn til 
Universitetet i Oslo?

17. Hvilken italiener ble brent på bålet i 1600 for kjetteri og har en 
statue av seg på Campo dei Fiori i Roma?

18. Hvor og når antar man at det første skriftspråket oppsto?

19. Hvem oppdaget og satt i gang de første arkeologiske utgravningene 
av henholdsvis Troja og Knossos?

20. Hva heter Isaac Newtons mest kjente verk fra 1687?
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1. Georg-August-Universität Göttingen

2. Jean-François Champollion (1790–1832) og Michael Ventris (1922–1956)

3. Hærmendene på Helgeland

4. Sapfo fra Lesbos

5. Niels Treschow

6. Denis Diderot og Jean Le Rond d’Alembert

7. Bustrofedon eller plogskrift. Uttrykket kommer fra å vende oksen når man 
pløyer åkeren

8. 1670-tallet, i 1675

9. 8 universiteter: Brown University, Columbia University, Cornell University, 
Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, 
Princeton University, Yale University

10. 800-tallet e.Kr.

11. Peder Claussøn Friis, utgitt i 1633

12. Bergseminaret i Kongsberg og Krigsskolen i Oslo

13. Kielland 1906 (6. april), Ibsen 1906 (23. mai), Lie (1908) og Bjørnson 
(1910)

14. 58 km

15. Blaise Pascal

16. 1939

17. Giordano Bruno

18. Kileskrift i Mesopotamia, ca. 3000 f.Kr.

19. Heinrich Schliemann (1822–1890) og Arthur J. Evans (1851–1941)

20. Philosophiae naturalis principia mathematica, ofte forkortet til Principia 
eller Principia mathematica

Svar quiz

«This is the last picture taken of 
Nordahl Grieg before his departure», 
kan vi lese på baksiden av dette 
portrettfotografiet. Det inngår i 

Det siste fotografiet av Nordahl Grieg. Foto: Ernst Schwitters/Nasjonalbiblioteket

Norwegian official photo no. L.8846
Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

en serie fotografier publisert av den 
norske reg jeringens informasjons/
propagandatjeneste i London mellom 
1941 og 1945. Fotografiene i serien 
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Den politisk engasjerte forfatteren 
og journalisten Nordahl Grieg 
(1902–1943) kjempet mot nazismen 
med ordet som våpen. Han meldte 
seg til militærtjeneste i 1940, tok 
offisersutdannelse i Skottland og ble 
kaptein i hæren. 3. desember 1943 ble 
han med på bombetokt over Berlin. 
Flyet ble skutt ned, og Nordahl Grieg 
døde. Fotografiet ble publisert 2. 
februar 1944.

Fotografen er ikke kreditert, 
men flere av fotografene tilknyttet 
informasjonskontoret i London er 
kjente. Eksempler er Per Bratland 
(Kongebjørka) og Ole Friele Backer, som 
blant annet fotograferte under D-dagen. 
En annen var eksiltyskeren Ernst 
Schwitters, informasjonskontorets 
utstillingsleder i London. Han var 
sønn av kunstneren Kurt Schwitters 
og fotograf med impulser fra Man Rays 
avantgardistiske fotokunst. Han og 
faren måtte flykte fra Nazi-Tyskland til 
Norge i 1936, og det er Ernst Schwitters 
som er fotografen bak dette bildet.  

De siste fotografiene av Grieg – det 
finnes fem i sekvensen – er tatt opp i 
en uformell situasjon med Schwitters 
sitt håndholdte Leica. Et av de andre 
annet fotografiene, med samme sigarett, 
smilende, ble trykt i den norske 
eksilregjeringens månedsblad Det frie 
Norge og droppet over det okkuperte 
Norge fra fly. I 1945 ble dette brukt 
som forfatterportrett i den posthume 
utgivelsen Friheten.    
      I dette bildet ser vi en tankefull dikter 
i uniform, på skulderen tre stjerner. I 
forgrunnen en uskarp hånd som skjuler 
litt av ansiktet, mellom fingrene en 
sigarett. «A photograph should be a 
symbol rather than a correct illustration 
of details» er mottoet til Schwitters i 
fotoboken This Norway, som ble utgitt 
av den norske regjeringen 17. mai 1944. 
Slik møttes, i eksil, tysk kunstfotografi 
og norsk propagandavirksomhet i dette 
fotografiet. 

«Å liv, jeg vet at når jeg er sluknet, 
der står et lys fra mitt døde hjerte», 
skrev Grieg i 1929. Skapt av det 
reflekterte lyset, bringer fotografiet 
dødsbudskapet.
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Returadresse:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arne Kjeldstadli i Bokstav og Bilde AS leverer 
produksjonsoppdrag raskt og effektivt til gode 
priser.  Svein Sandnes, forlegger
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Bjørn Dymbe

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

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

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

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

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

i Hol vil auke.

9 788299 917292

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

Gamle Hol i penn og pensel

  ISBN 978-82-99816779

9 788299 816779

Harald L. Johansen

Måneskinnsmjølet“Måneskinnsmjølet” er noe så sjeldent som en norsk 

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

Østlandet i mellomkrigstida. Motsetningen mellom husmenn og  

tenestefolk og storbønder står sentralt i handlingen. På Knatterud har 

husbonden gjennom generasjoner utnytta jintene på garden. 

Resultatet blir til tider en lausonge.

I sentrum av et bredt persongalleri møter vi kjæresteparet Elise og 

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

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

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

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

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

Knatterud-bonden. Det blir forhindra under dramatiske 

omstendigheter, og Emma forelsker seg i den nye lensmann 

Lorang. Emma minner husmannsparet Anne og Lorang i 

Knatterudstugua om deres egen datter Line, som 

Knatterud-bonden hadde gjort gravid. Både hu og sønnen 

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

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

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

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

siste Knatterud-bonden er advokat, og har 

etter hvert en plan for hvordan rettferdigheten kan gjenopprettes. 

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

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

Østlandet i mellomkrigstida. Sentralt i skildringa står noen sterke 

kvinner som vil opp og fram.

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

(f. 13. november 1945) i Romedal. 

Har siden 18 års alder arbeidet som 

kjøpmann og entreprenør, fra 1970 til 

1998 som selvstendig næringsdrivende. 

Fra 1998 som ansatt som prosjektleder 

og arbeidsleder i et større 

entreprenørfirma i Oslo.

Han har førerkort for alle  

typer kjøretøy og yrkesbevis som fører 

av gravemaskin, bulldozer,  

hjullaster, traktor med graveutstyr og 

dumper. Han har offentlig yrkesbevis 

for ervervsdykking, og har som følge av 

dette gjennomført en rekke oppdrag 

med særdeles stor vanskelighetsgrad. 

Legg så til at han har fire  

internasjonale gullmedaljer for 

konstruksjon av anatomisk riktig  

verktøy. Om alt dette har han i 2007 

skrevet og utgitt boka  

“Å leve det er livsfarlig”.  

“Måneskinnsmjølet” er hans første 

skjønnlitterære utgivelse.

Også fra Svein Sandnes Bokforlag

Octavia E. Butler

Skyldfolk
Året er 1976, og Dana, en nygift, 

moderne svart amerikansk kvinne skal 

markere sin 26. fødselsdag sammen med 

sin hvite mann, Kevin. Mens de pakker 

ut sine bøker i sitt nye hjem utenfor 

Los Angeles, blir Dana svimmel og 

forsvinner rett foran en måpende Kevin.

På et uforklarlig vis våkner hun opp igjen 

ved ei elv der en gutt holder på å drukne. 

Dana redder ham, og finner etter hvert 

ut at han heter Rufus og er sønn av en 

plantasjeeier i Maryland. 

Og at året er 1819!

H
arald L. Johansen

9 788292 495032

Knut Medhus og Eivind Østbye

Lordane Garvagh –  pionerar i fjella våre

Hol historielag

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

9 788299 917254

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

Lordane G
arvagh – pionerar i fjella våre
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Denne boka inneheld folkesongar som kan knytast til Hallingdal frå dei tre  

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

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

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

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

kjærleiksviser, mellomalderballadar og religiøse folketonar.

Gunnlaug Lien Myhr

9 788293 206200

ISBN 978-82-93206-20-0
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I denne boken har jeg gjort et forsøk på å skildre det enorme slit som våre 

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

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

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

Skogsarbeiderne, i gammeldags forstand, finnes ikke lenger, maskinoperatørene 

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

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

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

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

Lasse Thorseth

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

«Je fikk et sinn å spelle på,

je stemte det åt skogen ...» 
dagfinn grønoSeT

Hans Petter Evensen 

Slå med ljå

Bruk av håndredskap  

i blomstereng og annen slåttemark 
SOLLIA FORLAG

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

 og gleder ved stell av blomstereng, grasplen, 

kultureng og annen slåttemark med miljø-  

og menneskevennlig håndredskap.

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

lauvkniv og bakketørking eller hesjing med  

håndredskap er en viktig del av historien til  

landbruket i Norge. I andre områder av Europa, 

som Transilvania i Romania, er denne redskapen 

en del av hverdagen til husdyrbonden.

Basert på praktisk og teoretisk kunnskap om vår 

egen slåttehistorie og dagens praksis i Transilvania, 

viser boka hvordan håndredskap kan brukes  

i småskala- og hobbylandbruk, i hager og parker, 

opplevelseslandbruk, ved slått av torvtak,  

museumsarbeid og grønn omsorg.

H
ans Petter Evensen    Slå m

ed ljå

ISBN 978-82-90346-85-5

9 788290 346855

Sollia forlag

Hva sier kundene om samarbeidet:


