
1

Historikeren 4-13

Historikeren Medlemsblad for Den Norske 
Historiske Forening 4.2013

Kysthistorisk kveld på fyret
Prosjektet Norges fiskeri- 
og kysthistorie gjør noe ved 
den manglende kystkultur i 
1814-markeringen.

QUIZ: Test din viden 
om Nobelprisen

MIDDELALDER: 1.800 
forskere møttes i Leeds

NORDLYS: Når fikk det 
nedtegnet sin historie?



2

Historikeren 4-13

In
n

h
o

ld

Historikeren kommer ut med fire nummer i året. Manusfrist for hefte 1 2014: 24. januar. 
Manuskripter sendes redaksjonen som vedlegg til e-post skrevet i Word. Historikeren@hifo.no 
Annonsepriser (svart-hvitt/farge): 1500/2500 kr per helside, 750/1500 kr per halvside.

Grafisk produksjon: Kjersti Hjelmeland Brakstad. Trykk: Hurtig-trykk

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Kontortelefon: 77 66 03 06
 
 

ISSN 1891-6600

Forsidefoto: Det lyser lunt fra vinduene på Nyholmen fyr, på en ellers hustrig høstkveld.
Det er duket for Kysthistorisk kveld i Bodø

    

3........ Leder og redaksjonen. Kari Aga Myklebost, Lena Ingilæ Landsem 

 og Maria Purtoft

4.......... Nordisk historikerkomité ser dagens lys Kari Aga Myklebost

8........ Fridom med faste rammer Magnus Halsnes

14....... Nordlysforskningens historie Per Pippin Aspaas

20....... Agderseminaret: Guld og Mammon Dag Hundstad

25...... De dro til fyret Miriam Tveit

 

19........	 Fotografispalten:	Kristiania	fra	luftballong	Guro Tangvald 

38............ Quiz:	Nobelprisen Christine Smith-Simonsen

37............ Gotisk nøtt: Brev fra Riksarkivet Jo Rune Ugulen

32............. Debatt:	Stemmerettskampen Gunnar Thorvaldsen

39...............  Rejsebrevet: Endnu en middelalderkongres Kerstin Hundahl

  

HIFO-nytt

Lokallag

Faste spalter

Annet



3

Historikeren 4-13

Lederen har ordet

ISSN 1891-6600

Kari Aga Myklebost 
leder HIFO

Om Historikeren

Redaksjonen har base i Tromsø. Kontakt redaksjonen på e-post historikeren@hifo.no Redaktører: 
Lena Ingilæ Landsem og Maria Purtoft, redaksjonsmedlemmer: Vidar Eng, Astrid Marie Holand, 
Hege Stavseth (permisjon), Christine Smith-Simonsen og Steinar Rønning.

Første helga i oktober avviklet HIFO sitt 
årlige lokallagsseminar, denne gangen i 
Bergen. Temaet for seminaret var opp-
dragsforskning, og med tre innledere med 
bakgrunn fra ulike oppdragsprosjekt var 
scenen satt for ei spennende fagøkt. Svært 
mange av HIFOs medlemmer arbeider eller 
har arbeidet som oppdragsforskere, og i 
etterkant av seminaret var det enighet i 
HIFOs styre om å øke innsatsen rundt 
dette feltet hos HIFO sentralt. Styret har 
ambisjoner om å nedsette ei egen kompe-
tansegruppe som blant annet skal kunne 
tilby hjelp til våre medlemmer når det 
gjelder dialog med oppdragsgivere, kon-
traktsforhold og lignende. Fra styrets side 
håper vi dette er et tiltak som kan bidra 
til å gjøre HIFO som organisasjon relevant 
for flere historikere utenfor de etablerte 
institusjonene.

Norske HIFO har gått i spissen for 
etablering av en historikerkomité på nordisk 
nivå. Komiteens etablering og første møte 
ble avholdt i slutten av oktober, på idylliske 
Sommarøy utenfor Tromsø. Dit kom repre-
sentanter for HIFOs søsterorganisasjoner 
i Sverige, Danmark, Finland og Island. I 
tillegg deltok hovedredaktøren for vårt 
fellesnordiske organ, Scandinavian Journal 
of History. Komiteens mandat er først og 
fremst å sikre kontinuitet og hukommelse 
mellom de nordiske historikermøtene, i 
tillegg til å bidra til nordisk koordinering 

i internasjonale sammenhenger der det 
er naturlig. 

Til den kommende verdenshistoriker-
kongressen i Kina i 2015 er det antatt noen, 
men ikke mange sesjoner fra de nordiske 
landene. Tanken er at en nordisk komité kan 
gi gjennomslag for økt nordisk deltakelse 
på internasjonale arenaer som CISH. Ko-
miteen oppsummerte også at de nordiske 
søsterorganisasjonene står overfor lignende 
utfordringer når det gjelder framtidig utgi-
velse av våre fagtidsskrifter: Open Access-
publisering er på trappene for de historiske 
tidsskriftene i alle de nordiske landene. 
Overgangen innebærer endringer både i 
finansiering og redaksjonell organisering 
av tidsskriftene, og komiteen var enig om 
at publiseringspolitikk og -praksis er et 
viktig felt å arbeide videre med på nordisk 
nivå. 

Til slutt må det nevnes at det er åpnet 
for registrering til det kommende nordiske 
historikermøtet, som avholdes ved Östra 
Finlands Universitet, campus Joensuu, 14.-
17. august 2014. Det er gledelig å se at den 
norske deltakelsen er god, til tross for at 
møtet arrangeres knapt to måneder etter 
vår egen nasjonale stormønstring, Norske 
historiedager. Mens hovedtema i Joensuu 
er “Övergångar – Gränser och möten i 
Nordiska rum”, vil “Grunnlov og mennes-
kerettigheter” stå i fokus under Norske 
historiedager i Oslo 20.-22. juni 2014.

Redaksjonen Lena Ingilæ Landsem & Maria Purtoft

I ly av høstmørke trekker historikere seg ut til steder over det ganske land for å 
utøve sin virksomhet – skape fortida i bilder. Historikeren vil bringe deg med på noen 
av begivenhetene; fra kysthistorisk kveld på Nyholmen fyr utenfor Bodø, til nordisk 
historiekomiteetablering på Sommarøy utenfor Tromsø. Vi får et glimt av middel-
alderkonferansen i Leeds før vi nyter hvetebakst på Bergens lokallagsseminar med 
oppdragsforskning som tema. Til vinteren hører også nordlysforskningen i Tromsø 
med, mens Gud og mammon blir gransket i Agder. God lesing! 
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Komiteen har vært påtenkt siden det 
forrige nordiske historikermøtet, 

som fant sted høsten 2011 i Tromsø. Det 
har altså tatt sin tid å få samlet medlemmer 

HIFO 
sentralt

Nordisk historikerkomité 
ser dagens lys

Kari Aga Myklebost
Leder HIFO

I månedsskiftet oktober-november samlet en liten gruppe historikere fra 
Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge seg på idylliske Sommarøy 
utenfor Tromsø. Målet var å konstituere en nordisk historikerkomité.

til komiteen – som består av representanter 
fra historikerorganisasjonene i de fem 
nordiske landene, hovedredaktøren for 
fellesorganet Scandinavian Journal of 

Komiteens medlemmer i morgenlyset på Sommarøy. Fra venstre: Jonas Nordin (Svenska Historiska 
Föreningen), Peter Stadius (Finska Historiska Föreningen), Kari Aga Myklebost (HIFO), Bjørn Poulsen 
(Den danske historiske Forening), Hrefna Róbertsdóttir (Sagnfræðingafélag Íslands), Einar Niemi (HIFO) 
og Kimmo Katajala (leder av organisasjonskomiteen for det nordiske historikermøtet i Joensuu i 2014). 
Guðmundur Hálfdánarson (hovedredaktør Scandinavian Journal of History) måtte forlate før sola sto 
opp. Tiina Kinnunen (Suomen Historiallinen Seura) kunne dessverre ikke møte. Foto: Christel Misund 
Domaas.
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History og lederen for organisasjons-
komiteen for det kommende nordiske 
møtet som skal arrangeres i Joensuu i 
september 2014. Men nå var formalitetene 
avklart, og komiteen kunne møtes for 
første gang. 

Samordning av de nordiske 
historikerarrangementene
På dagsorden sto diskusjoner om hvordan 
nordiske historikeraktiviteter har blitt 
koordinert i fortida, og hvordan dette 
kan gjøres framover. Utgangspunktet 
for dannelsen av komiteen var 
opplevelsen av et vakuum etter de 
nordiske historikermøtene. Tidligere 
strukturer har raskt gått i oppløsning, 
og det eksisterer lite hukommelse og 
kontinuitet fra det ene nordiske møtet 
til det neste. Dette var erfaringen både 
fra organiseringen av det 26. nordiske 
historikermøtet i Reykjavik i 2007, 
og det 27. møtet i Tromsø i 2011. 
Problematikken ble drøftet på en egen 
rundebordsesjon under møtet i Tromsø 
(se Historikeren nr. 3/2011) – og her 
oppsto ideen om opprettelsen av en 
nordisk komité. 

Komiteens mandat ble foreslått å være 
todelt: På den ene siden ønsket man å 
ivareta et “intern-nordisk” historiefaglig 
fellesskap, blant annet gjennom å sørge 
for kontinuitet mellom de nordiske 
møtene, informasjonsutveksl ing 
mellom søsterorganisasjonene med 
mer. På den andre siden vil man forsøke 
å samordne nordiske initiativ i inter-
nasjonale sammenhenger, som for 
eksempel innenfor Comité International 
des Sciences Historiques (CISH). En 
koordinering innenfor CISH kan 

være av det gode, ikke minst når det 
gjelder å få gjennomslag for sesjoner 
ti l verdenshistorikerkongressene. 
Erfaringene fra forslagsrunden for 
sesjoner til den kommende verdens-
kongressen i 2015 i Kina viser blant 
annet dette; nesten alle sesjoner med 
nordisk deltakelse som er antatt har et 
tverr-nordisk tilsnitt, og er resultat av 
samarbeid mellom historikere fra minst 
to nordiske land.

Arena for yngre historikere
Flere av komiteens medlemmer under-
streket at de oppfatter de nordiske møtene 
som viktige møteplasser, særlig for yngre 
historikere, der man kan introduseres 
for en videre kollegakrets enn på den 
nasjonale arena. I forlengelsen av dette 
ble det framhevet at man bør tilstrebe 
å opprettholde tradisjonen med brede 
“arbeidende” konferanser, der flest mulig 
får anledning til å delta med paper. Dette 
innebærer mange parallelle sesjoner og 
følgelig en viss frustrasjon blant deltakerne 
som vanskelig kan få med seg alt av interesse. 
Allikevel har de tre siste nordiske møtene 
alle prioritert slike brede program, nettopp 
ut fra tanken om at alle som deltar skal få 
anledning til å gjøre sin faglige stemme 
hørt. For møtet i Joensuu er det lagt opp 
til 70 parallelle sesjoner.

Publiseringspolitikk og -praksis
Det som i utgangpunktet framstår som 
“tørre” organisasjonsspørsmål kan gi livlige 
utredninger og diskusjoner – det fikk 
komiteen erfare under Kimmo Katajalas 
forklaring av innfløkte formelle strukturer 
i det finske historikerlandskapet. En av 
erkjennelsene fra møtet er at de nordiske 
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søsterorganisasjonene er nokså ulike både 
når det gjelder aktiviteter og organisering. 
Samtidig står vi overfor noen av de samme 
utfordringene, for eksempel når det gjelder 
en nært forestående overgang til Open 
Access-publisering av våre tradisjonsrike 
historietidsskrifter. Publiseringspolitikk 
og -praksis ble da også satt ned som et 
tema for komiteens neste møte, som vil 
finne sted under det kommende nordiske 
historikermøtet i Joensuu om et knapt år.  
Komiteen tar mål av seg til å møtes annet 
hvert år, og vil fungere som rådgivende organ 
og ressursbank for de historikermiljøene som 
tar på seg organiseringen av nordiske møter 
i årene som kommer. 

T.v:  Kimmo Katajala forklarer 
organisasjonsstrukturer i det finske 
historikerlandskapet. Foto: Kari Aga Myklebost.

HIFO har søsterorganisasjoner i alle de nordiske land. Danmark, 

Sverige og Island har alle én samlende organisasjon, henholdsvis 

Den danske historiske Forening, Svenska Historiska Föreningen og 

Sagnfræðingafélag Íslands (Foreningen for islandske historikere). I 

Finland fins det to foreninger, den svenskspråklige Finska Historiska 

Föreningen og den finskspråklige Suomen Historiallinen Seura (Finsk 

historisk selskap). I tillegg eksisterer det små, men relativt aktive 

historikerorganisasjoner på Færøyene og på Åland.

HIFO 
sentralt
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1 1905 Lund 
2 1920 Oslo 
3 1923 Göteborg 
4 1926 København og Sorø 
5 1931 Helsingfors 
6 1935 Stockholm og Uppsala 
7 1939 København 
8 1948 Lillehammer 
9 1951 Göteborg 
10 1954 Åbo 
11 1957 Århus 
12 1961 Lund 
13 1964 Bergen 
14 1967 Helsingfors 
15 1971 København 
16 1974 Uppsala 
17 1977 Trondheim 
18 1981 Jyvaskylä 
19 1984 Odense 
20 1987 Reykjavik 
21 1991 Umeå 
22 1994 Oslo 
23 1997 Tammerfors 
24 2001 Århus 
25 2004 Stockholm 
26 2007 Reykjavik 
27 2011 Tromsø 
28 2014 Joensuu 
 

Nordisk historikermøte
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Lokallag

Fridom med faste rammer
    Magnus Halsnes

    HIFO Bergen

Historisk oppdragsforsking stod i fokus då HIFO Bergen 
arrangerte lokallagsseminar 5. oktober.

– Ein stor del av historieforskinga i 
dag er oppdragsforsking, og sidan 

det sysselset temmeleg mange historikarar 
er det eit aktuelt og relevant tema. Det er 
difor til stor nytte for historikarmiljøet at 
vi diskuterer det, opna Eyvind York, leiar 
av HIFO Bergen.  

Seminarrommet på Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) 
ved Universitetet i Bergen var fullt då HIFO 
Bergen arrangerte lokallagsseminar om 
oppdragsforsking 5. oktober. Over 20 
medlemer hadde tatt turen hit.  
     York trakk fram rapporten om evalueringa 

 Det er til stor nytte for historikarmiljøet å diskutere historisk oppdragsforsking, meiner Eyvind York, leiar 
av HIFO Bergen. Foto: Magnus Halsnes.
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av norsk historieforsking frå 2008 og 
påpeikte at denne hadde nokre kritiske 
merknadar til oppdragsforsking:

«Fremstillingsmessig er mye av 
oppdragsforskningen mer narrativ og 
konstaterende enn analyserende og 
problematiserende. Den fremlegger 
sjelden alternative tolkninger eller viser 
forskningsprosessens premisser. Samlet 
sett betyr oppdragsfinansieringen en 
forskyvning av balansen i den samlede 
historieforskningen fra autonomi 
og forskningsfrihet i retning av mer 
markedsdefinerte og driftsøkonomiske 
rasjonaler, og fra forskerinitiert til bestilt 
forskning.» (s.167)

– Vi bør ikkje la denne temmeleg krasse 
karakteriseringa og generaliseringa av eit felt 
som gjeld ein stor del av historikarkollegiet 
få stå uimotsagt, meinte York. 

Det var ikkje berre fagleg påfyll HIFO Bergen hadde å by på under seminaret. 
Foto: Magnus Halsnes.

For å gje seminardeltakarane eit innsyn i 
oppdragsforsking og eit grunnlag for vidare 
diskusjon, hadde HIFO Bergen invitert 
tre røynde oppdragshistorikarar som delte 
erfaringane sine: Morten Hammerborg, 
Elisabeth Bjørsvik og Gaute Losnegård.
 
Samanhengande brotne linjer 

 – Historiefaget ville vore mykje fattigare 
utan oppdragshistorie, slo Morten 
Hammerborg fast.  

Med femten år bak seg som oppdrags-
forskar og som tilsett forskar ved Uni 
Rokkansenteret i Bergen, der det lenge 
har vore eit større historikarmiljø, passa 
Hammerborg til å starte føredragsrekka om 
oppdragsforsking.   

I 2011 publiserte han artikkelen 
«Oppdragshistorikeren: mellom et bundet 
mandat og den tomme frihet» i Historisk 
Tidsskrift, som han baserte store delar av 
føredraget sitt på.
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Lokallag
Hammerborg tok opp temaet om 
sensur og spørsmålet om kor mykje 
ein som oppdragsforskar sjølv styrer 
forskingsprosessen ein er tilsett for å utføre. 
Kor mykje detaljstyrer oppdragsgjevaren det 
ein skriv? For best å illustrere dette trakk 
Hammerborg fram eit sitat av Dag Solstad, 
at sjølv om ein oppdragsgjevar kan ynske 
seg ei bestemt bok, so er det ikkje sikkert at 
det er den han får og ein må godta premissa 
for korleis eit verk blir til. 

Det er stor fridom i kva ein kan 
skrive om og korleis ein skriv det, ifølgje 
Hammerborg, men både tittel og periode 
er som regel fastsett av oppdragsgjevaren på 
førehand. Det er dette ein er kontraktfesta 
til å levere, eit produkt som lever opp til 
forventingane til oppdragsgjevaren.

Sensuren kjem like ofte frå historikaren 

og historikarlauget sjølv som frå 
oppdragsgjevar, meinte Hammerborg og 
viste til eiga erfaring. Oppdragsgjevaren 
kan heller ikkje detaljstyre prosessen. Ein 
står i ein fagtradisjon og det er ikkje berre 
frå oppdragsgjevar ein har forventingar. 

Det at perioden og tittelen er gjeve 
på førehand er ikkje uproblematisk trass 
fridomen elles. Hammerborg sa at desse 
faste rammene kan gje eit inntrykk av 
kontinuitet der det ikkje nødvendigvis 
eksisterer. Når ein skriv historia til eit 
reiarlag gjennom 150 år, men det er tydleg 
eit kontinuitetsbrot der nye og gamle 
generasjonar har lite med kvarandre å 
gjere, so skapar tittel og periode ei ubrote 
linje i historia. Den nye generasjonen kjem 
dimed ut som berarar av ein lang tradisjon, 
ankerfesta i tid og rom, noko som ein 

 
Tre røynde oppdragsforskarar, frå venstre: Morten Hammerborg, Elisabeth Bjørsvik og Gaute 
Losnegård. Foto: Magnus Halsnes.
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oppdragsgjevar kan bruke politisk. 
Innsatsen ein då har lagt ned kan 

difor av og til gje inntrykk av berre å vere 
staffasje med eit historisk godkjent stempel. 
Hammerborg meinte difor at ein bør ha 
klart for seg korleis verka ein produserer kan 
bli brukt i ikkje-faglege samanhengar. Det 
er nemleg ein bytehandel, der båe partar, 
oppdragsgjevar og oppdragstakar, får noko 
tilbake.  

– Men boka har jo blitt lest, la han 
til, og viste til at i motsetnad til anna han 
har skrive, fekk han ei rekke personlege 
tilbakemeldingar frå interesserte lesarar.

Tilgang til vinnararkiva
– Eg var forskrekka av å oppdage at 

eg var ein oppdragsforskar, til og med ein 
erfaren ein, vedgjekk neste innleiar, Elisabeth 
Bjørsvik. 

Bjørsvik har fleire historiebøker bak seg og 
har saman med andre skrive oppdragshistorie 
for Norges Handelshøyskole, som var 
medvitne på at historia deira til 75-årsjubileet 
ikkje skulle bli skriven av nokon som var 
«interne», og Bergen Bank, forløparen til 
DNB. Bergen Bank var tidlegare kjent som 
Bergens Privatbank, som vart etablert i 1855 
og slått saman med Bergens Kreditbank 
i 1975. 

For Bjørsvik er ein av dei store fordelane 
med slike oppdrag at ein får tilgang 
på store arkiv, som i hennar tilfelle var 
ordna allereie før engasjementet hennar 
byrja. Det at ein òg har tilgang til mange 
potensielle intervjukandidatar, byr likevel 
på utfordringar når det gjeld forventingar 
om kor mange ein kan intervjua i løpet av 
oppdragsperioden.

Ein interessant problemstilling Bjørsvik 
trakk fram, og der ho viste til arbeidet 

sitt med Bergen Bank, var at det var dei 
suksessrike bankane som får skrive si 
historie. Det er, som Hammerborg og fleire 
påpeikte, svært dyrt å få historia si skriven. 
Det kostar. So kva med arkiva til dei bankane 
som ikkje lukkast? Fagleg kan desse vere 
like interessante som suksesshistoria til ein 
vellukka bank.

Bjørsvik meinte at ein står svært fritt 
som oppdragsforskar, om ein ser bort frå 
overordna tema og periode.

Lausarbeidaren
Sistemann ut var Gaute Losnegård, som 
opna med ein peikefinger til HIFO om at 
dei bør fokusere meir på oppdragshistorie 
enn dei gjer no. Temaet for føredraget hans 
var å trekke fram oppdragsforskaren, den 
sokalla lausarbeidaren.   

Sjølv har Losnegård fleire bygdebøker 
bak seg og driv firmaet «Vestnorsk 
oppdragshistorie» saman med Kenneth 
Bratland.     
    For å symbolisere kor mykje oppdrags-
historie er sett pris på, trakk Losnegård fram 
at mange av bøkene hans vart kategorisert 
som «ymse» då han ein gong søkte seg 
jobb. 

Når det gjeld sensur, meinte Losnegård 
at mykje av problemet er oppkonstruert, 
og at sensur frå oppdragsgjevarar ikkje var 
erfaringa hans. Han viste til at ein blir møtt 
med respekt av dei ein arbeider for, og at 
dei fleste knapt har treft ein historikar før. 
Oppdragsgjevarane har, ifølgje han, heller 
ikkje alltid eit klårt bilete av resultatet ein 
er ute etter. Dersom det er noko som blir 
retta på, er det som regel smådetaljar meir 
enn at nokon ynskjer å endre perspektivet.
–  Ein kan ikkje vere spesialist på alle 
område, og det bør bli meir akseptert med 
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Lokallag

historikarar som arbeider som poteter.
Losnegård peikte på at det «ymse» som 
han skriv, er folkeopplysing og dette har 
verdi. Dei siste åra har det vorte meir fokus 
på spesialisering enn breidde, noko som 
har ført til at private aktørar er viktigare i 
oppdragsforskinga og at det er meir oppdrag 
på anbod. Han avslutta med ei oppmoding: 

– De må skrive for dei der ute, folket, 
ikkje berre historiemiljøet.

 
Mellom innlegga var det tid til trivsel, diskusjon, kake og ikkje minst kaffi. Foto: Magnus Halsnes.

Semja
Etter dei tre innleiarane var det duka for 
diskusjon og debatt, der mange delte sine 
eigne erfaringar. Den raude tråden var at 
ein i stor grad var samde om at rapporten 
frå 2008 hadde sine problem og hadde vore 
for krass til oppdragsforskinga. Inntrykket 
om at oppdragsforskaren er temmeleg fri 
innanfor visse gjevne rammer stod fast.

– Det er naudsynt å slå attende mot 
den nedlatande haldninga til oppdrags-
forsking. Forskarinitiert forsking og 
oppdragsforsking kjem i tillegg til 
kvarandre, og ein treng begge delar. 
Syntese kan vere nyskapande og det 
vidareformidlar kunnskap. Det er litt som 
lækjarar der allmennlækjarar er mindre 
verdsett og respektert enn spesialistane, 
meinte historieprofessor Hallvard 
Tjelmeland.  
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Mellom innlegga var det tid til trivsel, diskusjon, kake og ikkje minst kaffi. Foto: Magnus Halsnes.

Edgar Hovland, professor i historie, meinte 
at oppdragsforsking gjorde historiefaget 
rikare, sjølv om dette hadde ein pris, og 
etterlyste eit betre og meir funksjonelt 
samarbeid mellom randinstitusjonane og 
universiteta. 

Ingrid Myrstad frå Historikar-
verksemda viste til Hammerborg sitt 
innlegg, og fortalde at dei òg hadde gjort 
seg erfaringar med at oppdragsgjevarar 
ofte var meir interessert i produktet 
enn innhaldet, sjølv om innhaldet 
naturlegvis ikkje var uviktig. Ofte var 
det journalistar oppdragsgjevarane var 

Edgar Hovland, professor i historie, meinte at oppdragsforsking gjer historiefaget rikare, sjølv om dette 
har ein pris. Foto: Magnus Halsnes.

ute etter, og Historikarverksemda hadde 
fått jobbar trass i at dei var historikarar. 
Dei måtte vise at dei kunne levere, og det 
på tida. 

Mot slutten av seminaret vart det 
likevel trekt fram nokre av skuggesidene 
ved oppdragsforsking som burde vore 
diskutert nærmare. Kva gjer ein, til dømes, 
dersom ein blir gravid når ein er godt i gang 
med eit engasjement/prosjekt med strenge 
tidsfristar, som eit 150-årsjubileum? 

Debatten i etterkant av innlegga 
viste at det nok ikkje er siste gong 
oppdragshistorie blir eit tema.
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Nordlyset fascinerer og har fascinert mennesker i 
årtusener, men når fikk det nedtegnet sin historie? 
HIFO Tromsø har sett nærmere på nordlysforskningen.

Fotografi av Nordlys sett fra toppen av Tromsøya, Varden. 
Foto Maria Purtoft.

Nordlysforskningens historie
 Per Pippin Aspaas

HIFO Tromsø
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HIFO Tromsø igangsatte for tre år siden 
en serie rødvinsseminarer om Tromsøs 

lærdomshistorie. Målet med seminarserien 
er å belyse historien til de institusjonene som 
drev med høyere utdanning og forskning i 
byen før universitetsvedtaket ble fattet i 1968. 
15. oktober 2013 ble det tredje møtet i serien 
avholdt, i lokalene til Nordlysobservatoriet 
på Tromsøya. Etter historien til Tromsø 
Museum (Historikeren Nr. 4/2010) og 
Lærerskolen (4/2011), var turen kommet til å 
se nærmere på nordlysforskningens historie.

Forsker Magnar Gullikstad Johnsen fra 
Tromsø geofysiske observatorium (TGO) 
innledet med å forklare «Hva er nordlys i 
dagens vitenskapsforståelse?». På grunn av 
sykdomsforfall fra kveldens andre innleder, 
TGOs leder Truls Lynne Hansen, var 
Gullikstad Johnsen også foredragsholder for 
det neste emnet, «Historien og utviklingen 
av nordlysforskningen i Tromsø».  
    Gjennom en imponerende kombinasjon 
av moderne computeranimasjon, historiske 
foto og videoopptak med såkalte all 
sky-kameraer, fikk foredragsholderen 
visualisert forskningen på dette fengslende 
himmelfenomenet i fortid og nåtid.
    
Tett på nordlyset
Kavalkaden åpnet med Kristian Birkeland, 
som i 1898 overbeviste Stortinget om at 
det var en god idé å foreta en «ekspedisjon» 
for å studere nordlyset fra Haldde- og 
Talviktoppene ved Alta. Ekspedisjonen, 
som ble gjennomført vinteren etter, ble 
startskuddet til den institusjonaliserte 
nordlysforskningen i Nord-Norge.   
    På Halddetoppen, midt i nordlysbeltet, 
hvor fenomenet opptrer hyppigere enn 
noe annet sted i Europa, ble det tidlig i 
forrige århundre etablert et permanent 
observatorium, hvor været og nordlyset skulle 
studeres kontinuerlig gjennom hele femten 

Lokallag
vintre på 1910- og 1920-tallet. Imidlertid 
ble det tidlig klart at det var både komplisert 
og faglig lite hensiktsmessig å drifte et 
observatorium 900 meter over havet på et 
værhardt og lite tilgjengelig fjell. 
    Ideen om at man ville komme «tett på» 
nordlyset ved å studere det fra et fjell, skulle 
i etterpåklokskapens lys vise seg å være 
feilslått: de fleste nordlys finner sted over 
100 kilometer over bakken, så ikke en gang 
toppen av Mount Everest ville ha utgjort 
noen forskjell av betydning.
    
Fra Haldde ved Alta til Tromsø 
15. mai 1917 fattet Stortinget beslutningen 
om å etablere et geofysisk institutt i Tromsø. 
Ved Prestvannet, utenfor bykjernen, reiste 
man i 1918 bygningen som på folkemunne 
bærer navnet «Geofysen». Dette var 
begynnelsen til Vervarslinga for Nord-
Norge, som ligger der fremdeles.
    Observatoriet på Haldde skulle driftes 
videre, men da som et «underbruk» av 
den større institusjonen i Tromsø. Denne 
ordningen holdt seg fram til 1927, da 
virksomheten på Halddetoppen ble avviklet 
for godt.
    Koblingen mellom nordlysforskning 
og meteorologi var den gang helt selvsagt, 
ettersom ledende forskere, som Kristian 
Birkeland og Lars Vegard, var overbevist 
om at nordlyset hadde en tett forbindelse 
med været.

Fra Geofysens takterrasse initierte 
Vegard inngående studier av nordlyset 
ved hjelp av spektrografer, et moderne 
instrument til å måle nordlysets fargespekter. 
Men taket av Geofysen skulle snart bli for lite 
for Vegards ambisjoner. Drømmen om større 
og bedre fasiliteter ble virkeliggjort takket 
være støtte fra Rockefeller Foundation. 
Kommunen stilte på sin side tomt til 
rådighet for et nytt observatorium på den 
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Geofysen (Geofysisk institutt i Tromsø), anlagt 1918, var forløperen til Nordlysobservatoriet. Historisk 
foto hentet fra Flickr-profilen «Perspektivet Museum».

Fra den offisielle åpningen av Nordlysobservatoriet 3. august 1930. Fra venstre professor Sem 
Sæland, bestyrer Leiv Harang, professor Lars Vegard, ass. director Lauder William Jones fra Rockefeller 
Foundation og direktør Ole Andreas Krogness. Foto: Marie B. Øien.

Lokallag
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andre siden av Prestvannet, og i august 1930 
kunne den høytidelige åpningen av det nye 
Nordlysobservatoriet finne sted.

Enheten var i mellomtiden blitt skilt ut fra 
Vervarslinga og blitt en del av nyskapningen 
Norsk institutt for kosmisk fysikk (NIKF).
    
Nordlysforskning, 1930 og til i dag
NIKF eksisterte fram til universitetet kom 
på plass i Tromsø førti år senere. Blant 
høydepunktene i NIKFs historie kan nevnes 
1) Carl Størmer og Ole Andreas Krogness’ 
pionerarbeid for å fastslå nordlysets høyde; 2) 
en ionosonde som ble oppsatt av Sir Edward 
Appleton i 1932 og utgjorde starten til en 
av verdens lengste tidsserier av sitt slag; 3) 
langsiktige målinger av ozonlaget som ble 
initiert av Dr. Gordon Dobson omtrent 
samtidig; og 4) fotografering med all sky-
kameraer under International Geophysical 
Year 1958 som bidro til å verifiserte den 
såkalte nordlysovalen.   

NIKFs virksomhet er siden universitets-
etableringen blitt videreført av to fagmiljøer 
som begge holder hus på samme sted – det 
nevnte TGO, og Institutt for fysikk og 
teknologi (IFT).

Fysikerne i Tromsø har siden 
1970-tallet vært blant hoveddrivkreftene 
i det multinasjonale EISCAT-prosjektet. 
EISCAT (European Incoherent Scatter 
Scientific Association) har sine viktigste 
installasjoner på Ramfjordmoen ved Tromsø, 
i Kiruna i Sverige, ved Sodankylä i Finland 
og utenfor Longyearbyen på Svalbard. Her 
driftes gigantiske radarer til studier av 
jordens øvre atmosfære.
    TGO vedlikeholder på sin side en rekke 
målestasjoner for langsiktig overvåkning 
av jordmagnetismen. Blant stedene TGOs 
stab gjennomfører regelmessige målinger er 

Dombås, Bjørnøya, Jan Mayen, Ny Ålesund 
– og Tromsø. 
    NIKF, i likhet med arvtakerne TGO 
og IFT, har hele tiden vært involvert i 
storskala grunnforskning av internasjonale 
dimensjoner. Flere verk som gir oversikt 
over forskningshistorien ved institusjonen, 
ligger fritt tilgjengelig på nettet, bl.a. 
Nordlysobservatoriet – historie og erindringer av 
Reidulv Larsen og Steinar Berger (UiT 2000), 
og temanummeret «Nordlysobservatoriet 
50 år» (Ottar Nr. 121-122/1980). Nevnes 
bør også Robert Marc Friedmans bidrag 
til nordlys- og geomagnetismeforskningens 
historie i Norge.
    
Uviss framtid
I etterkant av møtet på Nordlysobservatoriet 
ble de 20 tilhørerne invitert med på 
en rundtur i de eldste bygningene på 

Nordlysobservatoriets plassering på Tromsøya. 
Bybebyggelsen dekket et vesentlig mindre areal 
den gang observatoriet ble bygget. Historisk kart 
hentet fra www.tgo.uit.no/hist/history.html



18

Historikeren 4-13

eiendommen, som foruten den gamle 
observatoriebygningen også rommer 
de mer unnselige variometerhuset og 
absolutthuset.

Å få oppleve atmosfæren i disse 
spesialbygde forskningslaboratoriene, hvor 
kun små justeringer i instrumenteringen 
har funnet sted siden 1930-tallet, gjorde et 
sterkt inntrykk. At slike klenodier fra en 
paradegren innen norsk vitenskapshistorie 
står intakt midt på Tromsøya var ukjent 
for de fleste.

Geomagnetiske målinger i regi av 
TGO utføres fremdeles på området til 
Nordlysobservatoriet. Gullikstad Johnsen 
måtte imidlertid innrømme at skjebnen 
til disse målingene henger i en tynn tråd. 

Variometeroppsett til målinger av jordens magnetfelt, en kjernevirksomhet for nordlysforskningen i 
Tromsø siden oppstarten. Foto hentet fra Flickr-profilen «Perspektivet Museum».

Sivilisasjonen har allerede spist seg inn på 
de gamle tomtene ved Prestvannet, hvor 
blant annet Kongsberg Satellite Services 
ligger vegg i vegg med sine store antenner 
bygget i metall.

Å sørge for at målingene forblir 
uforstyrret av menneskelig aktivitet er 
blitt vanskeligere i senere år. TGO får snart 
nye kontorer i det nye Teknologibygget 
som i disse dager reises på universitetets 
campus i Breivika. Derfra vil det ikke bli 
mulig å gjøre geomagnetiske målinger.

Kanskje vil enheten begynne å se seg 
om etter en ny observatorietomt, langt 
vekk fra Tromsø by? Hva som da vil skje 
med bygningene og deres inventar, er det 
ingen som vet.
    

Lokallag
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 Fotografispalten

Norges første “flyfoto”: 
Kristiania sett fra luftballong, 1906.

Guro Tangvald 
Forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket

Sommeren 1906 kunne publikum i 
Kristiania stige 400 meter over byen i 

Brødrene Brünners luftballong fra Tivoli 
i Stortingsgata. Brødrene Brünner reiste 
rundt i Skandinavia og tilbød ballongferder 
for folk. Ballongen var forankret til bakken 
og ble halt opp og ned hver dag fra kl. 12 til 
21. Billetten kostet 5 kroner, en hel ukelønn 
for mange, men muligheten for luftferd var 
noe nytt for folk og vakte stor interesse. 

Blant dem som benyttet seg av mulig-
heten var ingeniør og amatørfotograf 
Fredrik Blom-Olsen. Han fotograferte 
byen fra luftballongen og tok dermed de 
første «flyfotoene» i Norge. Blom-Olsen 
fotograferte mot alle kanter og i ulik høyde 
over Tivoli, og ett av bildene ble gjengitt på 
førstesiden i Aftenposten 2. august 1906. 
Blom-Olsen fotograferte flere kjente Oslo-

motiv fra ballongen: Slottet, Stortinget, 
Regjeringsbygningen og Universitetet ble 
alle avfotografert med nærliggende områder. 

 Postkortet var på denne tiden et populært 
bildemedium, og rundt 20 av Blom-Olsens 
fotografier ble utgitt som postkort, både som 
lystrykk og som fotokjemiske kort, dvs. ikke 
trykket, men kopiert direkte fra negativet 
på sølvgelatinpapir med forhåndstrykt 
postkortbakside.    

Blom-Olsens ballongfotografier åpnet 
for en ny måte å se byen på, og utgjør i dag et 
verdifullt byhistorisk kildemateriale. Kortet 
som vises her i fotografispalten viser utsikten 
mot Akershus festning, Festningsplassen og 
Kontraskjæret. Til venstre i bildet ser man 
Johannes kirke som lå i Akersgata 2. Kirken 
ble innviet i 1878 og revet i 1928.

Foto: Fredrik Blom-Olsen, utgiver: Mittet & Co., 1906, eier: Nasjonalbiblioteket.
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Agderseminaret: Gud og Mammon

The Worship of Mammon. 
Maleri fra 1909 av Evelyn 
De Morgan, London.

«Ingen kan tjene to 
herrer. Han vil hate 
den ene og elske den 
andre, eller holde seg 
til den ene og forakte 
den andre. Dere kan 
ikke tjene både Gud og 
Mammon.» (Matteus 
6,24.)

Dag Hundstad
Forsker (PhD), Universitetet i Agder 
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Bibelens advarsel mot å tjene to herrer 
står som bilde på konflikten mellom 

det åndelige og det materielle i livet. Med 
vekslende styrke har koplinger mellom 
religion og økonomi like fullt preget samfunn 
og næringsliv. På årets Agderseminar «Gud 
og Mammon» ga forskere med bakgrunn 
i ulike fagtradisjoner innblikk i dette 
motsetningsfylte problemfeltet. Kan religion 
og verdisyn fremme økonomisk vekst? Eller 
er det snarere slik at religiøst engasjement 
står i veien for materiell utvikling? Her får 
du et overblikk over seminarets ti foredrag.
    
Kapitalismens etikk
I sitt tankevekkende åpningsinnlegg 
trakk religionssosiologen Ole Riis opp 
store linjer når det gjelder bakgrunnen for 
finanskapitalismens etiske grunnlag. 

Innlegget koblet et idéhistorisk perspektiv 
med en dagsaktuell samfunnsanalyse. Han 
konstaterte at protestantismen, etter å ha 
vært med på å legitimere den moderne 
rasjonelle kapitalismen, i dag langt på vei har 
trukket seg ut av den samfunnsøkonomiske 
debatten – i en tid hvor næringslivet selv 
leter etter oppdaterte etiske retningslinjer.

Et weberiansk perspektiv
Et av de overordnede spørsmålene på 
seminaret var Max Webers tese om 
sammenhengen mellom den protestantiske 
etikk og kapitalismens ånd. 

Kulturhistorikeren Nils Gilje 
anvendte et weberiansk perspektiv når 
han viste hvordan et i utgangspunktet lite 
hugenottmiljø i Sør-Afrika etter hvert 
dominerte samfunnslivet og skapte seg et 
stort økonomisk handlingsrom i tråd med 
den kalvinistiske etikken. 
    I mellomkrigstiden ble de sørafrikanske 
kalvinistene påvirket av den tyske 
schöpfungs-teologien. Gud hadde skapt 

LokallagAgderseminaret: Gud og Mammon

The Worship of Mammon. 
Maleri fra 1909 av Evelyn 
De Morgan, London.

orden og adskillelse, noe som ble demonstrert 
gjennom fortellingen om Babels tårn. 
Dette dannet et teologisk utgangspunkt 
for apartheid-systemet. 
    Fra slutten av 1980-årene ble det 
åpenbart at systemet var uforenelig med de 
grunnleggende premissene for modernisering 
og markedsøkonomi i landet. «Mammon» 
hadde altså her en uintendert frigjørende 
funksjon.

Haugianere som 
næringslivsaktører
Økonomen Ole Honningdal Grytten 
fokuserte på haugianernes rolle i norsk 
nærings- og samfunnsutvikling. Han 
fremholdt at Hans Nielsen Hauge var en 
entreprenør av et format som neppe kan 
overvurderes, og at virksomheten hans var 
avgjørende for en moderne økonomi i Norge. 
    Grunnlaget for Hauge var 4 prosent 
egenkapital og 96 prosent lån, noe som 
var en ekstremt stor risiko for denne tiden. 
Haugianernes betydning ble eksemplifisert 
ved en gjennomgang av dominerende 
næringslivsaktører på Sunnmøre.

Misjonsfiskerne i Esbjerg
Historikerne Søren Byskov og Knut 
Dørum brukte også lokal empiri for å belyse 
sammenhengen mellom protestantisme og 
økonomisk utvikling. 
    Byskov demonstrerte hvordan et i 
utgangspunktet religiøst fellesskap blant 
de såkalte «misjonsfiskerne» i Esbjerg hadde 
dannet grunnlag for et vellykket økonomisk 
nettverk. Misjonsfiskerne hadde blant annet 
egne innkjøps- og forsikringsordninger, der 
medlemmene forpliktet seg til å ikke fiske 
på søndager. Videre drøftet han hvordan 
den protestantiske arbeidsetikken preget 
den velkjente leketøysprodusenten LEGOs 
virksomhet i Billund. 
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Nord og sør i Norge på 1800-tallet 
Dørum sammenlignet på sin side 
handelskapitalismen på Østlandet 
og i Nordland på 1800-tallet, med 
utgangspunkt i lokale studier. 
Han viste hvordan den haugianske 
næringsvirksomheten i østlandsbygdene 
gled forholdsvis friksjonsfritt i 
bygdesamfunnet, og trakk her inn E.P. 
Thompsons begrep «moral economy». 
    I denne tradisjonelle økonomiske 

tenkningen var sedvane og hensynet til 
de fattige viktige tradisjonelle verdier – 
kollektivet var en bank i nødens stund. I 
denne sammenheng gled den haugianske 
etikken forholdsvis sømløst inn. 

Næringslivet i Nordland under de 
rike fiskeriene fra 1830- til 1870-årene 
var derimot i liten grad preget av religiøse 
begrunnelser for suksess. Her stod et 
individualistisk ideal om «the selfmade 
man» sterkere.

Det hadde lykkes å mønstre et sterkt lag av innledere ved årets Agderseminar. Fra venstre: Ola 
Honningdal Grytten, Andreas Hompland, Bjørg Seland (faglig ansvarlig for seminaret), Ole Riis og Berit 
Eide Johnsen (redaktør for den ferske antologien fra fjorårets seminar, «Sørlandet og utlandet»). Foran: 
Nils Gilje. Foto: Dag Hundstad. 

Lokallag
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Bedehus, bygd og fagforening 
Seminarets siste dag var i hovedsak viet 
studier med empiri fra Agder. Med 
utgangspunkt i sin magisteravhandling om 
«to-kyrs industriarbeidere» i Kvinesdal, 
problematiserte sosiologen Andreas 
Hompland den ideologiske bakgrunnen 
for en arbeidskonflikt på et tresliperi i bygda 
i 1925. 
    De mest religiøse i arbeidsstokken så 
på merket i fagforeningsboka som «Dyrets 
merke». Derfor ble det stiftet en egen 
forening for troende arbeidere med egne 
overenskomster med fagforeningen. 

I nyere tid har det ikke vært problematisk 
å kombinere religiøst engasjement med 
fagforeningsvirksomhet. Dette så Hompland 
både i sammenheng med bedehuskulturens 
tapte normmakt og med en generell 
sekulariseringstendens.

Klassekamp og religiøse arbeidere 
Temaet gikk igjen hos historikeren 

Nils Justvik, som særlig fokuserte på 
industribygda Eydehavn i Aust-Agder. 
    I motsetning til Kvinesdal var det 
her g jennomgående et harmonisk 
forhold mellom det religiøse livet og 
arbeiderbevegelsen. Dette tilskrev Justvik 
blant annet sterke aktører som fungerte 
som brobyggere mellom de to kulturene. 
Blant disse var læreren Nils Hjelmtveit, 
fra 1935 kirke- og undervisningsminister i 
Nygaardsvolds regjering. Kvinnene hadde 
også en formidlerrolle. «Mamma lærte oss 
om Jesus, pappa om Marx» uttrykte en 
informant fra industribygda Vennesla.

Kristelige gründere
Det er en kjensgjerning at mange sentrale 
næringslivsaktører på Sørlandet har hatt 
bakgrunn i religiøse miljøer. Historikerne 
Bjørg Seland og Olav Arild Abrahamsen 
fokuserte begge på kristelige gründere. 
Med utgangspunkt i bedehusmiljøet kunne 
disse mobilisere et stort nettverk med høy 

Fra venstre: Søren Byskov, Nils Gilje, Knut Dørum og Ola 
Honningdal Grytten. Foto: Dag Hundstad.
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grad av tillit for å nå til dels nokså dristige 
økonomiske mål. 

Når direktøren vanket i det samme 
lavkirkelige miljøet som sine arbeidere, 
skapte dette sosial integrasjon, men 
dermed ble det også videreført en gammel 
paternalistisk tradisjon der det var lite rom 
for klassekamp. Slik Seland påpekte var det 
nok slik at om den politiske polariseringen 
av den grunn ble mindre sterk, skapte 
slike praksiser andre typer skillelinjer, 
nemlig mellom «verdslige» og kristelige, 
og mellom ulike typer kristelige miljøer.  
Gjennom bidrag til lokalsamfunnet, og særlig 
til religiøse institusjoner, gikk makt og 
generøsitet hånd i hånd hos kapitalistene. 
Ellers blafret man ikke så mye med 
velstanden på hjemstedet. I Farsund ble 
det sagt at rederne tok av modellskiltet på 
Audien i hjembyen. På børsene i utlandet 
var det derimot et helt annet normsett som 
gjaldt. Her utviste de kristelige gründerne 
et tøft entreprenørskap, der de fleste tanker 
om «moral economy» var forlatt.  
       I følge Abrahamsen var Vårherre den 
viktigste konsulenten for arendalsrederen 
Jørgen P. Jensen: «Nå har jeg gitt deg et skip, 
tror du ikke jeg vil sørge for at du også får 
en fraktavtale?», sa Gud til Jensen.     

Flere av entreprenørene inngikk ulike 
former for kontrakter med Herren. Hvis 
de hadde hellet med seg, var det Hans vilje, 
hvis ikke, skulle Han legge hindre i veien. 
    

 
“Gud og Mammon” var tema for årets Agderseminar, som var lagt til Universitetet 
i Agders campus i Kristiansand 10.–11. oktober. Publikum var både fagfolk og den 
historisk interesserte allmennheten. 
    Årets seminartema henspilte på forholdet mellom religion og næringsliv. Det er 
betimelig å sette søkelys på dette i en landsdel der bindingene mellom finansiell og 
religiøs kapital har vært langvarige og sterke. Innleggene blir senere publisert i en 
antologi. 
    Arrangør for Agderseminaret er rådet for Forskernettverk Agder. Nettverket 
omfatter alle institusjoner i Aust- og Vest-Agder med faghistorikere i staben, samt 
HIFO Agder. Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Aust-Agder 
kulturhistoriske senter, Statsarkivet i Kristiansand og Vest-Agder-museet.

Misjonæren Annie Skau
Den samme formen for tenkning var også 
tydelig hos misjonæren Annie Skau, som 
var tema for teologen Ingunn Folkestad 
Breistein. Skau ga Gud beskjed om at hvis 
det ikke var Hans vilje at hun skulle bli 
misjonær, måtte hun bli overkjørt. 
  Breistein fikk frem hvordan den 
protestantiske etikken kom særlig klart frem 
i trosmisjonen. Denne retningen bygget på 
Charles Wesleys devise: «Tjen det du kan, 
bruk det du må, gi det du kan». Misjonærene 
skulle ikke ta imot lønn eller be om penger, 
Herren sørget for levekostnadene hvis 
virksomheten var i tråd med Hans vilje.

Ettermøte
I den oppsummerende debatten, kalt 
Ettermøte, påpekte flere at seminaret var 
preget av en viss «sørlandsk» gemyttlig 
atmosfære. Koblingene mellom religion 
og næringsliv ble anskueliggjort, mens de 
samfunnsmessige konsekvensene av disse 
kanskje ikke ble problematisert i stor nok 
grad. 
     «Gud og Mammon» var likevel et vellykket 
arrangement. Arrangørene hadde mønstret 
et sterkt lag av innledere, og foredragene holdt 
en gjennomgående høy kvalitet. Seminaret 
var åpent for en rekke forskjellige vinklinger, 
samtidig som det var stringent nok til at den 
røde tråden hele tiden var synlig. Mer kan 
ikke forlanges av et historieseminar.
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Samme dag som NRK slo 
opp forfatter Roy Jakobsens 
kritikk av for lite kyst-
kultur i 1814-markeringen, 
arrangerte HIFO Bodø 
”Kysthistoriekveld på fyret”. 
Her ble prosjektet Norges 
fiskeri- og kysthistorie 
presentert, som har hatt 
som mål å gjøre noe med 
nettopp det.

Med sin planlagte lansering 
av fem bind i 2014, ønsket 

initiativtakerne å rette opp i 
manglene innenfor historie-
skrivingen under grunnlovs-
jubileet. Prosjektet Norges 
fiskeri- og kysthistorie er tidligere 
blitt omtalt i Historikeren (1/2011, 
s. 19-21). Nordlandskysten var 
særskilt i fokus denne kvelden, 
og et levende kysthistorisk 
bevaringsprosjekt fra området 
ble også presentert.

Lokallag

De dro til fyret 
– en kveld med fiskeri og kysthistorie i Nordland

Miriam Tveit 
HIFO Bodø

Velkommen til fyret: Det lyser lunt i vinduene på en ellers 
hustrig høstkveld. Foto: Astrid Marie Holand.
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Løfter fram kysten
Kvelden ble arrangert i samarbeid med 
Fortidsminneforeningen Salten lokallag. 
De eier fyret på Nyholmen, midt i 
innseilingen til Bodø havn. Fyret ble 
bygget i 1875 som en del av satsningen på 
sikkerhet langs kysten, men ble satt ut av 
drift allerede i 1907, etter at Bodø fikk molo 
til å beskytte mot Vestfjordens herjinger. 
Fortidsminneforeningen har jobbet lenge 
med å sette fyrhuset tilbake til opprinnelig 
stand, da det blant annet er preget av å ha 
vært festlokale for tyske soldater under 
krigen. Den historiske bygningen skapte 
en perfekt ramme for arrangementet.
      Fra professor Alf Ragnar Nielssen og 
førsteamanuensis Alan Hutchinson fra 
Universitetet i Nordland fikk de fremmøtte 
først kysthistoriske smakebiter fra Nordland. 
Deretter presenterte fortidsminneforeningen 
sitt bevaringsprosjekt knyttet til fiskeværet 
Givær ytterst i havgapet i Bodø kommune. 
      Selv med den vesentlige betydningen 
kysten og havet har hatt for landets utvikling 
og befolkningens levesett, har agrarhistorie 
alltid hatt en større plass enn fiskerihistorie 
i den norske historieskrivingen. 
Problemstillingen har blitt reist f lere 
ganger, og var sist hovedtema på Norske 
historiedager i 2012, som også fant sted i 
Bodø. Mye er skrevet om kysten og fisket, 
men sjelden med helhetlige perspektiv, slik 
det nye fiskeri- og kysthistorieverket tenker 
å presentere. 

Nederst t.v.: Bindredaktør Alf Ragnar Nielssen 
fortalte om Nordlands plass i den nye fiskeri- og 
kysthistorien Alle foto: Astrid Marie Holand.

Oppe t.v.: Fullt på fyret. En lydhør samling 
tilhørere fikk servert siste nytt om kysthistorien. 
En ung gutt følger spent med. 
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Lokallag

Historikerne Nielssen og Hutchinson er 
begge medforfattere på bind I av Norges 
fiskeri- og kysthistorie, hvor Nielssen 
også er redaktør. Bindet omhandler 
utviklingen av fisket og kystens historie fra 
steinalderen, gjennom middelalderen og 
fram til ekspansjonen tidlig på 1700-tallet. 
Det skal også gi en økologisk kontekst for 
norskekysten til resten av verket. Nielssen 
orienterte om de faglige utfordringene som 
det er å dekke både kysthistorien og en 
næringshistorie gjennom mange tusen år. 
      Det er samtidig et mål å gi en regional 
balanse i verket, slik at hele kysten blir 
utforsket i bøkene. Østlandskysten og 
Sørlandet skal også med, selv om de store 
fiskeriene har funnet sted på Vestlandet og i 
nord. Fem bind skal søke å dekke Lofotfisket, 
kystfiske i Finnmark, sørlandsk skipsfart, 
hansahandel, oljenæring og moderne 
trålevirksomhet, og endringer i eksporten, 
for å nevne noe. Det omfattende prosjektet 
er et samarbeid mellom Universitetene i 
Tromsø, Bergen og Nordland, Høgskulen i 
Volda og Museum Vest. Ett av tilleggsmålene 
har vært ønsket om å bygge opp kompetanse 
blant historikerne i Norge. Derfor har hver 
av de ansvarlige institusjonene også ansatt en 
stipendiat som vil forske fram ny kunnskap 
om norsk kystkultur og fiske. 
        
Utfordrer myter 
Alf Ragnar Nielssen var invitert av HIFO 
Bodø for å fortelle om Nordlands plass i den 
nye fiskeri- og kysthistorien. Nord-Norge 
vil være framtredende i hvert av bindene, da 
regionen med sin langstrakte kyst og store 
innsig av torsk har vært åsted for noen av de 
største ressursuttakene i fiskeriene uansett 
historisk periode.  I lengde utgjør dessuten 
kystlinja fra Helgeland til Grense Jakobselv 
også en stor del av den totale norskekysten. 

Et vell av temaer fra Nord-Norge behandles 
i bindet Nielssen redigerer. Lofotfisket er et 
av de eldste kommersielle fiskerier i Europa, 
og med tørrfisken som eksportvare fra rundt 
år 1000 har det vært selve navet i det norske 
fisket. Den eneste kjente middelalderbyen i 
nord, Vágar eller Vågan, var et sentrum for 
omsetning av denne fiskevaren. 
    Sesongpendlingen og havfisket i 
Finnmark, som for alvor ekspanderte 
i seinmiddelalderen, er et annet sentralt 
tema. Jektefarten mellom nord og sør, et 
tredje. Bindene som omhandler nyere tid 
vil blant annet ta for seg økonomiske og 
sosiale fenomen, som væreiersystemet langs 
nordlandskysten. Lofotfisket i Nordland var 
enda på 1800-tallet det største sesongfisket, 
men vestlandskysten får etter hvert en stadig 
mer dominerende rolle, til dels på grunn av 
forskjeller i redskapsbruk og modernisering i 
fiskeriene. Konflikter knyttet til endringene, 
med Trollfjordslaget som det mest ekstreme 
uttrykket, er eksempler på brytningene i 
tiden. 

Nielssen forklarte at verket også 
skal klare opp i en del etablerte vrang-
forestillinger. Han understreket at fisket 
i Lofoten og ved Finnmarkskysten har 
vært av enorm betydning, men at det 
munnhellet som har dukket opp de siste 
årene om at ”Nidarosdomen ble bygget 
stein på stein av tørrfisk”, ikke holder. 
Tørrfiskhandelen utgjorde ca. 30 prosent 
av erkebiskopens inntekter på 1500-tallet, 
noe som er substansielt, men likevel ikke 
hele inntektsposten. Han ville også nyansere 
oppfatningene om at tørrfiskeksporten har 
eksistert allerede fra 6-700-tallet, omtalt 
som vikingefisket. Kildene tilsier at eksport 
av tørrfisk først startet opp tidlig i det ellevte 
århundret. Flere av disse forestillingene 
bunner i nyere tiders politiske brodd mot 
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Lokallag

Øyenvitneskildring: Kunstneren Gunnar Berg (1863-93) overvar konflikten mellom kystfiskere i 
åpne båter og «kapitalister» med dampskip i Trollfjorden i 1890, og foreviget hendelsen gjennom 
en serie skisser og malerier. Det ferdige verket finnes hos Galleri Gunnar Berg i Svolvær. 



29

Historikeren 4-13

sør, og rører ved historiebruk i samtiden 
heller enn historiske realiteter. Nielssen 
innrømmet at framstillingen i verket ville 
være en mer sober versjon av den nordnorske 
betydningen i norsk økonomi.

Komparativt perspektiv
Alan Hutchinson tok opp spørsmålet om 
det fantes regionale forskjeller i mentalitet 
mellom kystbefolkningen i Nord-Norge og 
på Vestlandet. Verket vil behandle slike typer 
problemstillinger, blant annet forestillingen 
om den lite innovative kystfiskeren i nord 
kontra havfiskeren på Møre.  Hutchinson 
ga smakebiter fra sitt arbeid om 
nordlandskysten i det syttende århundret, en 
periode som har blitt sett på som en krisetid. 
Årsakene lå i klimaendringer, den lille 
istid, med påfølgende ressursendringer og 
politiske konflikter. Viktigheten av Lofot- og 
Finnmarkfisket viste seg da fisken sviktet på 
1600-tallet, og krisa slo inn med hungersnød. 
Hutchinson hevdet at vi må få til livs 
forestillingen om den tafatte nordlendingen 
som sultet i hjel innaskjærs, mens driftige 
vestlendinger dro ut dit fisken var og skaffet 
mat. Nordlendingene har også blitt sett som 
trege med å ta til seg utstyrsutviklingen på 
1600-tallet. Der vestlendingene brukte line 
og garn, drev nordlendinger fremdeles med 
handsnøre. Forskjellene, mener Hutchinson, 
kom av ulike forutsetninger. På Vestlandet 
fikk fiskerbøndene avsetning i nye markeder 
og tilgang på produksjonsmidler, særlig 
importert salt. Det ble tjenlig å ta i bruk 
nye og dyrere redskaper. Da fisket sviktet 
Nord-Norge var der ikke tilstrekkelig med 
ressurser for en utstyrsrevolusjon av flåten.

Nord-Norge var koblet til internasjonal 
handel gjennom jektefarten og tørrfisk-
eksporten, men nøt i liten grad godt av den 
nederlandskdominerte handelen med salt 

fra Sør-Europa. Saltet som var produsert 
lokalt ved norskekysten, hadde ringere 
kvalitet og var uegnet til saltfiskproduksjon. 
Nord-Norge utviklet derfor ikke denne 
næringa. Handelen med salt foregikk med 
Nederlandene, som krevde tømmer i retur. På 
vestlandskysten var tømmereksporten i gang, 
som igjen gav salt i retur og produksjon av 
saltfisk av eksportkvalitet. Nord-Norge kom 
med i trelasthandelen først på 1860-tallet, 
grunnet mangel på sagbruk. En ekstensiv 

HIFOs Miriam Tveit introduserer 
kysthistorieforfatter Alan Hutchinson. 
Fortidsminneforeningens Steinar Aas introduserer 
Nordlandsbåten. Begge foto:  Astrid Marie Holand. 
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Lokallag

Ulike varianter av e-hus i øyværet Givær utenfor Bodø. Begge foto: Steinar Aas.
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klippfiskproduksjon tok ifølge Hutchinson 
form da det ble regningssvarende på andre 
halvdel av 1700-tallet.

Tilhørerne på fyret fikk innblikk 
i prosjektets komparative perspektiv. 
Forfatterne vil, der det er naturlig, se på 
utviklingen internasjonalt, for eksempel 
i andre nordeuropeiske land, men også 
Spania, Portugal og de nye fiskeriene på 
Newfoundland. Historiske forhold, som 
utstyrsutvikling og ekspansjon i Norge, 
vil dermed bli satt inn i en internasjonal 
kontekst.

Å bruke for å kunne verne
Siste post på programmet på fyret var 
ved Gisle Jakhelln og Steinar Aas fra 
Fortidsminneforeningen Salten lokallag.  
De orienterte om sitt pågående prosjekt som 
tar sikte på å dokumentere kulturhistorie 
og bygningshistorie i fiskeværet Givær. Det 
har vært bosetting i værene rundt Bodø fra 
jernalderen, og i dag står det blant annet 
rorbuer i laftet tømmer på Givær som er 
fra tidlig 1600-tall. Været, som ligger en 
times tid med hurtigbåt fra Bodø by, har 
hatt stor betydning som allmenning for 
befolkningen inne i Saltenfjorden. Særlig 
sommerstid dro de ut for å fiske på Givær. 
En annen spesialitet er forholdet mellom ea 
(ærfuglen) og befolkningen. En tradisjonell 
næringstilpasning har vært å holde ea med 
hus for å sanke og selge ederdun. Denne 
tradisjonen blir fremdeles holdt i hevd. 
      For øvrig er det lite kunnskap om 
bruken av Givær over tid. Prosjektets 
mål er en kartlegging og dokumentasjon 
av bygnings- og kulturhistorie. Jakhelln, 
som også er president i den internasjonale 
komiteen for byggeskikk, CIAV, forklarte 
at registrering av den eldre og moderne 
bygningsmassen til både folk og fugl, er en 

viktig oppgave. Historikere ved Universitetet 
i Nordland er involvert i prosjektet, og det 
planlegges feltarbeid fra en arkeolog. De skal 
dokumentere Giværs eldre historie gjennom 
arkeologiske undersøkelser og arkivstudier, i 
tillegg til å dokumentere den nyere historien 
gjennom intervju og aviskilder. Noen av 
spørsmålene de søker å finne svar på, er når 
Givær fikk fast bosetning etter å ha vært 
et sesongvær, og årsaken til at stedet har 
beholdt fast bosetning i de senere tiårene. 
Selv om omliggende og mer beskyttede vær 
i bodøbassenget har blitt fraflyttet, er det 
fremdeles bofast befolkning på Givær. 

Imidlertid står kontinuiteten i fare, 
da skolen er lagt til det større øyværet 
Helligvær. Givær ligger utsatt til for 
naturkreftene. Ved forrige storflo ble 500 
år gamle sjøbuer flyttet på av havet, sammen 
med flere e-hus. Fortidsminneforeningens 
utgangspunkt for prosjektet, er at Givær 
og dets kulturminner kun kan bevares 
gjennom helårsbosetning og kontinuerlig 
bruk, og videre at helårsbosetning kan sikres 
gjennom modernisering av havna. Behovet er 
en molo for å sikre en trygg havn til den lokale 
fiskeflåten. Paradokset er dermed at Givær 
kan bevares gjennom utbygging og fysiske 
inngrep i naturen. Prosjektet vil også være en 
anbefaling til Bodø kommune om å utbedre 
havna ved mudring og molobygging, for best 
å sikre bosetning og kulturminnevern.

De som dro til fyret fikk gjennom 
en kysthistoriekveld oppleve hvordan 
kunnskapsutvikling innenfor historiefeltet 
kan kombineres med planlegging av framtidig 
nærings- og bosetningsutvikling langs 
kysten i dag. I tillegg er det viktig å minne 
seg selv om at det er ubesvarte spørsmål 
knyttet til fiskeri- og kysthistorien i Norge. 
Forventningene om at det nye historieverket 
vil bringe oss et stykke på vei, er store.
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På nettstedet norges-fiskeri-og-

kysthistorie.b.uib.no kan du 
se bilder fra bøkene som er under 
utgivelse. Her vises et utvalg av fiske- 
og fangstredskaper av bein og horn fra 

Smugkikk i det nye historieverket
Kjelmøy i Øst-Finnmark. Redskaps-
formene har holdt stand i mange 
tusen år og viser en svært langvarig 
fangsttradisjon. 
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Bergbilder av bronsealderbåter viser et tydelig tradisjonsfellesskap langs 
norskekysten fra nord til sør. Båtenes fremtredende plass i bergkunsten 
viser at langfart på sjøen hadde stor betydning i bronsealderens 
symbolverden og samfunnsorganisasjon. Bildet er fra Apana gård i Alta. 
Foto: Arvid Steen. Tekst: Hein Bjerck. Hentet fra norges-fiskeri-og-
kysthistorie.b.uib.no/bilete-til-band-1/
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Historikerens redaktør har bedt 
meg kommentere intervjuet med 

Linda Haukland om kvinners deltakelse 
i stemmerettskampen, som ble trykket 
i forrige nummer. Bakgrunnen for 
dette er at Registreringssentralen har 
bearbeidet nominativt materiale som 
viser hvilke kvinner som fikk stemmerett 
i henholdsvis 1907 og 1913. Dessuten 
var jeg med i komiteen som arrangerte 
den nasjonale stemmerettskonferansen 
i Tromsø ultimo august, med god 
støtte fra Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. Som det 

Stemmerettskampen:
  Mange deltok – etter hvert.

Gunnar Thorvaldsen
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

debatt......

framgår av konferansens internettsider, ble 
det malt på et bredt lerret, både historisk 
og i et samtids- og framtidsperspektiv. 
(http://uit.no/ansatte/organisasjon/
artikkel?p_document_id=325998&p_
dimension_id=88183&p_menu=42432)
    Jeg er enig med Linda Haukland i at 
det har blitt for mye fokus på 1913 og de 
fire ledende stemmerettsforkjemperne 
i jubileumsmarkeringene. Det er også 
riktig at kvinner spilte en viktig rolle i 
de religiøse bevegelsene på 1800-tallet. 
Folketellingene fra 1865 og framover viser 
kvinneflertall i dissenterbevegelsene. Det 
var altså kontinuitet fra deres engasjement 
blant haugianerne. Kvinneflertallet i 
disse bevegelsene besto ennå i 1950, slik 
man kan forvisse seg om i den trykte 
statistikken fra folketellinga (NOS IX 
-153, hefte 7, tabell 4a). 

Imidlertid er det en fare ved å 
overdrive kvinners plass i ulike fora på 
tidlig 1800-tall, for det kan overskygge 
hvilken fantastisk utvikling som fant 
sted fra mange kvinners anonymitet i 
tidlig 1800-tall til formell likestilling med 
hensyn til stemmerett på tidlig 1900-tall. 
Anonymiteten kommer blant annet til 
uttrykk i sentralt kildemateriale som 
skattelister og kirkebøker.
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debatt......

    
Slaget sto i 1907
Det mest skjeve perspektivet på stemme-
rettsjubileet er imidlertid det altfor sterke 
fokuset på at begivenhetene i 1913 skulle 
være så avgjørende. Det har vært lite fokus på 
at da Stortinget vedtok allmenn stemmerett 
den 11. juni 1913, skjedde det enstemmig og 

Faksimilen viser et utsnitt av sølvskatten for Tromsø landsogn i 1816. Det er for eksempel ikke helt 
enkelt å identifisere ”Erich Erichsens Enke”, for presten hadde gjort henne like anonym i kirkebøkene. 
For flere skattelister, se http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/
Soelvskatten-1816. Undergruppe: Tromsø sogn og tinglag.

uten debatt. At fattigstøttede måtte vente et 
tiår, og at landssvikere mistet stemmeretten 
etter krigen, vet mange. Men det har vært 
forholdsvis lite fokus på at det avgjørende 
slaget om stemmerett for kvinner sto i 1907. 
Det skjedde etter vel tjue års kamp, fra 
stemmeretten ble utvidet for menn med 
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inntektskriterier i 1884. Menn over 25 
år fikk bortimot allmenn stemmerett i 
1898. Samtidig ble det fremmet forslag 
om lik stemmerett for begge kjønn. Det 
er påfallende, og sier noe om motstandens 
styrke også i Norge, at forslaget ble avvist 
med 48 stemmers overvekt. Det er en 
økning fra fem stemmers overvekt da 
et tilsvarende forslag ble avvist i 1895. 
Bakgrunnen var at i 1898 ville likestilling 
bety allmenn stemmerett også for kvinner. 
At utvalgte kvinner fikk delta ved valgene 
var tydeligvis lettere å svelge for mange 
stortingsmenn.  

debatt......

Figur: Stemmeberettigede ved Stortingsvalg 1876 og 1897 samt kommunevalg 1901-1913. 
Oppgavene for valget i 1904 er ufullstendige. Kilde: Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/a/histstat/
publikasjoner/ Undergruppe «Val»: Kommunevalg: V 61 1907 med oplysninger om valgene 1901 og 
delvis 1904, V 137 1910. Stortingsvalg: III 306 1897, IV 25 1900, IV 109 1903, V 49 1906, V 128 
1909, V 189 1912, VI 65 1915.  

    I 1901 høstet kvinnene sin første 
stemmerettsseier i Norge, da over 200 000 
fikk rett til å delta i kommunevalg. Dette 
var lettere å få igjennom, da det ikke 
krevde endringer i grunnlovens paragraf 
50. Neste trinn var folkeavstemningen 
om oppløsningen av unionen med Sverige 
i 1905. Der kunne bare menn delta, fordi 
Stortinget insisterte på den statsborgerlige 
stemmerett som gjaldt ved Stortingsvalg. 
Landskvinnestemmerettsforeningens 
(LKSF) ledelse klarte ikke endre dette, 
men sikret effektivt kvinners alternative 
innf lytelse ved å lansere den store 
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debatt......

underskriftsaksjonen. Ca. 280  000 
kvinner undertegnet 1905-oppropet, 
om enn ikke alle egenhendig. Dette 
var solid dokumentasjon av kvinners 
politiske evner og engasjement da 
forslag om kvinners stemmerett på nytt 
ble fremmet i Stortinget i 1907. LKSF 
leverte forslaget om allmenn stemmerett, 
mens Norsk kvinnesaksforening (NKF) 
foreslo begrensninger etter inntekts- eller 
censusprinsippet.    
     Men, det var lenge tvil om selv det mest 
moderate forslaget ville få flertall stort nok 
til å endre grunnloven. I tillegg til at noen 
konservative representanter prinsipielt var 
imot kvinnelig deltakelse i politikken, var 
flere radikale representanter tilbøyelige 
til å avvise det moderate forslaget, som 
etter deres mening ikke gikk langt nok 
i å gjøre stemmeretten allmenn. For å få 
kvalifisert flertall ble mennenes gamle 
inntekstkriterium lagt til grunn, og da 
kunne representanter for Høyre stemme for, 
siden de forventet at de mest velstående ville 
stemme konservativt. I denne situasjonen 
var det at avgjørende at representanter 
for arbeiderkvinnene oppfordret 
Arbeiderpartiets stortingsmenn til å 
stemme for den avkortede stemmeretten. 
(http://snl.no/Stemmerett_for_kvinner_i_
Norge)   
    Det har vært hevdet at arbeiderklassens 
representanter slik bare ga middel- og 
overklassens kvinner stemmerett, men det 
er ikke riktig. Skattelistene fra Byarkivet i 
Tromsø viser blant annet at fem ”Sypiger” 
som tjente minst 400 kroner, kunne 
stemme, mens tre tjente for lite og ville 
bli nektet stemmerett, hvis de ikke var 
gift med en mann som tjente mer. Skillet 
gikk altså tvers gjennom arbeiderklassen. 

Inntektsstatistikken fra Statistisk 
sentralbyrå viser at tjenestejenter både i 
by og land gjennomsnittlig tjente under 
censuskriteriene. Mange av dem kunne 
altså avvises ved valgene.

Forarbeidet bærer frukt
Det var f lere grunner til at allmenn 
stemmerett falt som en moden frukt seks 
år etterpå:

I befolkningen mente et flertall at ulik 
stemmerett for kvinner og menn var 
urettferdig.

Det føltes ekstra urimelig at kvinner 
kunne få eller miste stemmeretten ved 
å gifte seg, bli enke, flytte mellom by 
og land, bytte jobb etc.

På grunn av forskjellige inntektsnivåer 
ga systemet ulike utslag i by og land, i 
ulike regioner og kommuner.

I periodene 1901-07 og 1910-13 var 
kriteriene forskjellige ved kommune- 
og stortingsvalg.

Alt dette bidro til at stemmeretts-
reglene var vanskelig å håndheve.

    
Statistisk sentralbyrå rapporterte i 1910 
(V 128 1909): ”i valgstatistikken for 
stortingsvalget i 1909 bemerkes det at 
oppgavene fra valgstyrene var misvisende. 
Fra mange valgsogn kom det lister der 
kvinner som ikke oppfylte Grunnlovens § 
50 var oppført. Fra enkelte valgsogn hadde 
det kommet lister der alle kvinner over 25 
år var ført inn i manntallsprotokollen.” Især 
gjorde kriteriet om ektemannens inntekt 
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systemet tungrodd, og skal ha ført til 
krangler mellom kvinner og fullmektiger 
like inn i stemmelokalet. Manntallslistene 
i Tromsø byarkiv er ganske rotete fordi 
mange kvinner flyttet, skiftet sivilstand, 
endret inntekt osv. Selektiv stemmerett 
av den typen som ble innført i 1907 
krever opprettelse av folkeregistre for 
at den skal kunne håndheves effektivt. 
Et slikt register hadde bare Kristiania i 
1907, Bergen fikk i 1911, mens de fleste 
byene fikk dette i mellomkrigstida og 
de f leste landkommuner først etter 
krigen. Når det var valg hvert tredje år, 
og stortingsmandater ofte ble avgjort 
ved omvalg, betød det at systemet måtte 
administreres opp til tre ganger i hver 
treårsperiode.   
    Vi feirer altså egentlig at det i år er 106 
år siden gjennombruddet for stemmerett 
til kvinner i Norge. I hvilken grad våre 

suffragetter da var klar over de mange 
praktiske problemene som, i tillegg til 
den formelle urettferdigheten, snart 
ville sørge for allmenn stemmerett, går 
ikke klart fram av kildene. De var seg 
sikkert bevisst at det å problematisere 
dette for aktivt i debattene, kunne skade 
selve saken. Den vellykkede taktikken 
bak grunnlovsendringen i 1907 viser at 
kvinner både sentralt og lokalt gjennom 
underskriftsaksjonen fortjente å delta 
politisk på lik linje med menn, det ble 
snart en allmenn oppfatning. Så kan vi i 
tillegg feire den prinsipielle følgeseieren at 
kvinnene i 1913 ble fullverdige statsborgere. 
Som tallbehandler ser jeg også grunn til å 
framheve nok en konsekvens av endringen 
i Grunnlovens paragraf 50: at Norge 
for første gang hadde over en million 
stemmeberettigede ved Stortingsvalget 
i 1915.

debatt......
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Gotisk nøtt 

Svar på gotisk nøtt:  side 44

I hver utgave av Historikeren presenterer vi en gotisk nøtt hentet 
fra de ulike statsarkivene. Denne gangen er det Jo Rune Ugulen, 
førstearkivar i Riksarkivet og redaktør for Diplomatarium 
Norvegicum, som har hentet frem et originalbrev fra Riksarkivet 
i Oslo. Klarer du å finne ut hva som er skrevet her? 

Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet. Copyright: Riksarkivet.
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?QUIZ

1

2

3

4

5

7

9

8

Nobelprisen

Den norske Nobelkomité ble oppnevnt 
av Stortinget i august 1897, men det var 
først i 1901 at den første fredsprisen 
kunne deles ut. Hvorfor tok det så lang 
tid å effektuere Nobels vilje? 

Den første Fredsprisen ble delt mellom 
franskmannen Frédéric Passy og 
sveitseren Jean Henri Dunant. På hvilke 
grunnlag mottok de prisen?

Med pristildelingen til den sørafrikanske 
menneskerettighetsforkjemperen Albert 
John Lutuli i 1960 ble det en gradvis 
globalisering av Fredsprisen. Før det 
var det kun én ikke-vestlig mottaker av 
prisen. Hvem og når?

I de senere år har det blir en jevnere 
kjønnsfordeling mellom prisvinnerne, 
men i alt har hittil kun 15 kvinner 
mottatt fredsprisen. Den første kvinne 
til å motta Fredsprisen var imidlertid alt 
i 1905. Hvem og for hva?

Nobelkomiteen har i nyere tid signalisert 
at dens fredsbegrep nå også omfatter 
innsats for å begrense skadevirkningene 
av menneskeskapte klimaendringer og 
miljøtrusler. Hvem var den første til å 
motta Fredsprisen på dette grunnlaget?

I utgangspunktet ble det opprettet fem 
Nobelpriser: i litteratur, fysikk, kjemi, 
medisin og fred. I 1968 ble en sjette pris 
opprettet. Hvilken pris var dette, og hvem 
opprettet den?

Hvilken betydning fikk den såkalte 
Ossietzky-affæren?

Når ble Adolf Hitler nominert til Nobels 
Fredspris?

Hvem delte prisen med henholdsvis 
Mohammad Anwar Al-Sadat (1978), 
Nelson Mandela (1993) og Yasser Arafat 
(1994)?

Årets pris går til Organisation for 
the prohibition of chemical wapons 
(OPCW). Når og i hvilken sammenheng 
ble denne organisasjonen opprettet?

 

6

Svar på Quiz  side 43

10

Christine Smith-Simonsen
Instituttleder, Senter for fredsstudier (CPS), UiT
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    yden af min kuffert som kører hurtigt   
      over de brede fortovssten i Leeds er 
rytmisk, dunk, dunk, dunk, indtil et par 
hundrede meter fra mit hotel, hvor en 
knassende lyd meddeler, at et af hjulene 
har opgivet kampen. Der skal dog mere 
til end et dårligt hjul på kufferten til at 
ødelægge humøret. Kufferten bliver derfor 
slæbt og båret det sidste stykke. Glad og 
forpustet får jeg tjekket ind. Efter dette 
går jeg ud for at finde nogle af de andre 
middelalderforskere, som stille begynder 
at sive ind i stimer allerede lørdag, selvom 
kongressen ikke begynder rigtigt før 
mandag. 

Flyttet til centrale campus
Leeds-kongressen er dette år for første 
gang flyttet ind til byen Leeds og dermed 
centrale campus for Leeds universitet. 

Reisebrevet

Endnu en middelalderkongres
Kerstin Hundahl

Doktorand Historiska Institutionen, Lund.

Vejret er ofte slemt, byen mørk og 
industriel, og kantinemaden får en 
til at mindes de tidlige studiedage. 
Alligevel valfarter næsten 2.000 
middelalderforskere glædeligt til 
den årlige International Medieval 
Congress i Leeds. Den skandinaviske 
tilstedeværelse er altid stærk. I år var 
ingen undtagelse.

Billeder lånt fra hjemmesiderne for University of 
Leeds og IMC.

L
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Det er femte gang, jeg deltager på 
International Medieval Congress (IMC). 
Flytningen til centrale campus har i mine 
øjne gjort kongressen bedre, da dette giver 
muligheder for at finde bedre mad og for 
at besøge det nationale museum The Royal 
Armouries, som har meget at byde på i form 
af middelaldervåben og rustninger.

Med denne forbedring var det derfor 
passende, at temaet i år var ”Pleasure”. 
Kongressen bestod af i alt 458 sessioner, 
hvoraf 141 omhandlende temaet, og der 
var i alt næsten 1.500 papers. Der er altid 
et stort bogmarked, mulighed for at købe 
replika af middelalderobjekter, og endda 
helstegt pattegris ude i teltmarkedet. 

Metal og middelalder
IMC’s f lytning til campus gør, at vi 
middelalderforskere får mulighed for at dele 

Sesjonsinnleder Stefan Figenschow på campus området i Leeds. Foto: Rune Blix Hagen.

kongressen med de unge studerende. Dette 
medførte en speciel oplevelse, da jeg gik den 
korte distance fra mit hotel til The Old Bar i 
Leeds Student Union. Denne weekend lagde 
campus nemlig også rum til en Black Death 
Metal Festival, helt indtil om tirsdagen. 
Derfor gik jeg forbi den ene gruppe heavy-
metal-klædte unge efter den anden, indtil 
jeg stødte på nogle ældre historikere, der 
så meget forvirrede ud og ikke var sikre 
på, de var det rigtige sted. Det kunne jeg 
godt forstå, for selvom der overalt hang fine 
bannere, som klart og tydeligt meddelte, at 
Leeds International Medieval Congress skulle 
foregå her, var kontrasten med lyden af 
Heavy Metal, lugten af euforiserende røg, 
og synet af kulsort hår, sorte armystøvler 
og metalnitter nok til at få en til at læse 
bannerne en ekstra gang. 
     Da jeg ankom til The Old Bar, fandt 
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jeg en stor gruppe nordmænd fra Tromsø 
Universitet. Blandt dem var professor i 
historie Richard Holt, der deltog i samme 
session som mig. De tog gladelig imod 
mig, og over en øl fik vi en del praktisk på 
plads, blandt andet teknikaliteter omkring 
PowerPoint (IMC er jo ikke kun for sjov). 
Derefter fik jeg hilst på Axel Müller, som 
er direktør for hele kongressen. Jeg kender 
ham fra min tid som student i Leeds. Müller 
lovede, at denne IMC skulle blive speciel, 
da de dette år havde arbejdet ekstra meget 
på grund af flytningen. Han fik ret. 
     
Et socialt mekka
Hele lørdagen og søndagen går med, at 
jeg mødes – både aftalt, men i høj grad 
mest tilfældigt – med en masse middel-
alderforskere, som jeg kun ser denne ene 
gang om året. Dette er en del af det, som gør 

Innledere ved de to sesjonene som ble arrangert av Creating the New North Research Program, UiT 
The Arctic University of Norway: Fra venstre: Richard Holt, Rune Blix Hagen, Stefan Figenschow, Lars 
Ivar Hansen, Yassin Nyang Karoliussen og foran Kerstin Hundahl. Foto: Per G. Norseng.

Leeds så fantastisk. For Leeds er ikke kun 
den næststørste konference af sin slags, med 
tusindvis af akademiske papers inden for en 
bred vifte af emner og fag, på et meget højt 
niveau. Leeds er også i høj grad et socialt 
mekka, hvor man som middelalderforsker 
får lov til at boltre sig sammen med næsten 
2.000 kloge hoveder. 

Som ung forsker får jeg en glimrende 
mulighed for at tale med nogen af de 
forskere, som er størst inden for deres 
felt, og høre om deres forskning, og jeg 
får samtidig mulighed for at få diskuteret 
mine egne ideer og hypoteser, f.eks. fik 
jeg meget ud af mine samtaler med både 
Ditlev Tamm, professor i retshistorie på 
Københavns Universitet, og Sverre Bagge, 
professor på Universitetet i Bergen og leder 
af grundforskningsinstitutionen Centre for 
Medieval Studies.
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Programmet er min ledsager
Da mandagen oprinder, og jeg efter 
søndagsnat træt får slæbt mig af sted, 
er det med min faste følgesvend under 
armen: IMC-programmet. I år har det nået 
proportioner nær en tome. Mit program 
er fyldt med farverige små Post-it’s, som 
fortæller, hvilke sessioner som gerne skal 
høres, de papers mine kollegaer og venner 
giver, og hvornår forskellige aktiviteter, 
såsom vinreceptioner og jagtfalkevisning, 
foregår.
    Programmet dumper ind i postkassen hos 
de deltagende i januar måned. Kongressen 
foregår i juli. Jeg tror, de fleste, ligesom jeg, 
tilbringer en del hyggelige stunder med 
IMC-programmet, et tæppe og en varm 
drik i de kolde vintermåneder. Jeg husker 
stadig med gru, da jeg på min andet IMC 
havde glemt programmet derhjemme; al den 
spildte tid, og så mange ting jeg gik glip af. 
     Når først kongressen går i gang, flyver 
tiden forbi, med papers om alt fra norske 
korsfarers krigsglæde ved at dræbe (tak 
til Ph.d.-kandidat Pål Berg Svenungsen 
fra Universitetet i Bergen), over indfødte 
og udlændinge i England og Orkney (tak 
til Ian Peter Grohse fra Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet og Paul 
Gazzoli fra University of Cambridge), og 
jagt og royale begunstigelser i England 
(tak til Lars Kjær fra New College of the 
Humanities i London) til børnegidsler, 
kærlighedsbreve og vindernes misbrug af 
historieskrivningen. 

Mit eget paper
Før jeg vidste af det, var det tid til min 
egen session. I år var jeg som sagt under 
en norsk stjerne, Richard Holt, i sessionen 
Pain, Profit, and a Little Pleasure in Medieval 
Scandinavia, I & II, med følgende paper 
”The Capture and Humiliation of Valdemar 
’the Victorious’ by a Discontented Danish 

Vassal”. Det forløb ganske glimrende, og jeg 
fik, som jeg håbede, rigtig god feedback og 
spørgsmål fra tilhørerne, hvilket er godt, når 
ens foredrag skal omskrives til en artikel, 
som her var tilfældet. 
     Da jeg havde fremlagt mit eget paper, 
kunne jeg tage en dyb indånding og slappe 
af og glæde mig til onsdag aften. Den aften, 
hvor man kan se den ene forsker efter den 
anden under discokuglens glitrende lys, 
dansende med mere eller oftest mindre 
behændighed. Det er en oplevelse, som 
bliver med en i et stykke tid. 

Aldrig tid nok
Før man ved af det, sidder man træt torsdag 
morgen og klamrer sig til en kop kaffe i 
denne ene hånd og et stykke weinerbrød 
i den anden, alt imens man forsøger at 
overbevise sig selv om, det var en god ide 
at stå så tidligt op. Men der er kun lidt tid 
tilbage af kongressen. Og tid er en af de ting, 
man har alt for lidt af på IMC. Man har 
aldrig tid nok til at gå til alle de spændende 
papers, man gerne vil, aldrig tid nok til at 
sove, aldrig tid nok til at tale med alle de 
mennesker, man kender og er så glad for at 
se, eller tid nok til at tale med alle de nye 
mennesker, man lærer at kende. Derfor er 
det godt, der altid er en IMC næste år.

The International Medieval 
Congress (IMC) er organiseret og 
administreret af the Institute for 
Medieval Studies, University of 
Leeds. Siden begyndelsen i 1994 
har kongressen været en fast årlig 
begivenhed med et fremmøde på 
over 1.800 middelalderforskere fra 
hele verden. Det er den største 
konference af sin slags i Europa.
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debatt......

?Svar på Quiz s 38
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1. I Sverige utløste Nobels testamente en juridisk strid med deler av Nobel-familien. Da denne 
ble løst og de finansielle forhold kom i orden gjennom opprettelsen av den svenske Nobelstiftelsen 
i 1900 kunne Det norske Stortings Nobelkomité og de øvrige prisutdelerne starte sitt arbeid.

2. Dunant var grunnlegger av Røde Kors i Genève, og den som tok initiativet til Genèvekonvensjonen. 
Passy var grunnlegger av Den franske fredsliga.

3. Den argentinske utenriksministeren Carlos Saavedra Lamas i 1936. Opphavsmann til 
Saavedra Lamas-pakten (1933), som fordømte angrepskrig og ville slutte de nøytrale sammen 
til felles anstrengelser for fredens bevarelse meglet mellom Paraguay og Bolivia i Chaco-krigen 
1935. Senere president for Folkeforbundet (1938).

4. Baronesse Bertha von Suttner. Pioner innen fredsbevegelsen. Internasjonal berømmelse for 
romanen Ned med våpnene (1898). Etablerte Den østerrikske fredsforeningen (1891). Trolig 
blant de som påvirket Nobel til opprettelsen av en Fredspris.

5. Wangari Maathai 2004. Startet Grønt belte-bevegelsen i 1977.

6. Nobelprisen i økonomi. Den kalles ofte dette, selv om den ikke er en egentlig Nobelpris med 
opprinnelse i Nobels testamente. Etablert av Sveriges Riksbank i 1968. Første prisutdeling i 
1969 (Ragnar Frisch og Jan Tindbergen).

7. I 1936, i kjølvannet av pristildelingen til den tyske pasifisten og demokratiforkjemperen Carl 
von Ossietzky, ble praksis endret slik at regjeringsmedlemmer ikke lenger fikk delta i komiteen. 
I 1977 skjedde det en ytterligere innskjerping. Da ble det bestemt at heller ikke sittende 
stortingsrepresentanter kunne velges inn i Nobelkomiteen. Samtidig endret komiteen navn fra 
Det norske Stortings Nobelkomite til Den norske Nobelkomite.

8. I 1939. Benito Mussolini ble nominert i 1935, og Josef Stalin i både 1945 og 1948.

9. Al-Sadat sammen med Menachem Begin, Mandela sammen med Fredrik Willem de Klerk, 
og Arafat sammen med Shimon Perez og Yitzhak Rabin.

10. I 1997 gjennom konvensjonen ved samme navn. Konvensjonen ble inngått i 1993 i kjølvannet 
av den kalde krigens slutt, og trådte i kraft ved etableringen av OPCW.
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?Svar på gotisk nøtt s 37 

Varom vyrdulikom ok høgbornom fførsta herra Ereke medh gudz nadh noregs swerikis 
danma(r)ks vændes ok gotha konungr ok hærtogh j pomeren. hælsa alle the som bygghia ok 
boo a halogha landhe ok ffinmark kærlika medh gudh ok var ødmiuker skyldugre thiænist 
ok thengskyldo. Jdher nadh ok herradom kunnukthgørande vm than vadha som ffinmark 
ok halogha landh J standher ffor rydza ok hedinghia skuld. thar længe haffua growan skadha 
giort. ok en gøra vilia framledis

Dette er de fire første linjene i et brev utferdet i Bergen den 5. september 1420, hvor innbyg-
gerne i Hålogaland og Finnmark skriver til kong Erik av Pommern, og klager over den overlast 
som Hålogaland og Finnmark lider på grunn av russere og hedninger. Inntrengerne gjør, og 
har lenge gjort, grov skade, og på grunn av fattigdom makter man ikke lenger å verge seg 
mot dem uten hjelp fra Gud og kongen. Nordmennene ligger i krig både vinter og sommer, 
uten annen hjelp enn den fattige allmuen og enkelte ombudsmenn. Angriperne nekter å holde 
forhandlingsmøte eller holde den freden de hadde bundet seg til overfor kongen, og de har 
slått ned folk, fanget og bortført kvinner og gjort stor skade. Utferderne ønsker hevn for 
den skaden man har lidd.        
  
Videre fortelles det om den skade som kongen og allmuen heretter kan lide i landsdelen, da 
det er kommet to store engelske skip nordligst på Hålogaland for å drive handel, noe som 
ikke har skjedd før. Skipsfolket sa at de ville komme tilbake neste sommer med stor styrke 
og mange skip, noe som vil være ødeleggende for landet og redusere kongens inntekter. 
Allmuen har derfor sendt to menn for å berette mer for kongen om landets tilstand og nytte 
enn man nå har kunnet skrive.       

Hele brevteksten er trykt i Diplomatarium Norvegicum I, nr. 670, og originalbrevet befinner 
seg i Riksarkivet i Oslo, hvor det har signaturen NRA dipl. D9 Norge, nr. 30.
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B-blad
Returadresse:

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap 
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Ung og lovende?
Har du levert masteroppgave i historie i 2013 
og lyst til å nå ut i verden med forskningen din?
HIFO deler hvert år ut Fritt Ord-stipend på 25.000 
kroner til en nyuteksaminert mastergradskandidat 
som er HIFO-medlem. 

Midlene skal gå til bruk for å omarbeide oppgaven 
til tidsskriftartikler eller bok.

Søknadsfrist: 1. februar 2014

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

Du kan også ta kontakt med sekretæren i HIFO, 
Christel Misund Domaas, på post@hifo.no


