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L

eting i arkiver fører vel så ofte til nye spørsmål, som til svar på de spørsmål man
i utgangspunktet hadde.
I reisebrevet gir Gaute Losnegård oss et innblikk i spørsmål knyttet til en lite kjent
konflikt i nær norsk historie. Losnegård har besøkt arkivsenteret i Trondheim. Henrik
Olav Mathiesen, derimot, har ikke besøkt fysiske arkiv, men tatt en titt på to nylig
digitaliserte arkiv- og litteraturkilder; Ludvig Holbergs skrifter og digitaliseringen
av Matros Trosnes dagbok fra 1710-1714. Hvordan har utgiverne utnyttet de digitale
og de tradisjonelle mulighetene som finnes for digitalisering? Til slutt stiller han et
betimelig spørsmål.
Dette nummeret inneholder også to portretter av to personer som hver på sin
side måte har bidratt til å åpne historiefaget for nye type spørsmål. Gro Hagemann
minnes Ida Blom, som gikk bort i fjor, og vi blir bedre kjent med Henry Minde og
hans arbeid for samisk og urfolks historie.
I tillegg til de faste spaltene bringer vi også en liste over alle fjorårets historiske
doktoravhandlinger. Arbeider som vel startet med en rekke gode... spørsmål.
God lesing!

Om Historikeren

Redaksjonen har base i Oslo. Kontakt redaksjonen på epostadressen historikeren@hifo.no.
Redaktør: Amund Pedersen. Redaksjonsmedlemmer: Håvard Brede Aven, Vibeke Kieding
Banik, Henrik Olav Mathiesen, Marte Glad Munch-Møller og Nora Rodin.
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Lederen har ordet

Marthe Hommerstad
Leder, HIFO

H

va gjør vi når historikeren blir borte? Historikere kan brukes til så mangt,
og vi deler vår kunnskap med glede. Men noen ganger går det galt i møtet
mellom den enkelte historiker og de som vil formidle vår kunnskap gjennom media.
I romjula var det sikkert flere som lot seg underholde av den svenske dramaserien
«Fröken Frimans krig» – et historisk drama basert på den svenske kvinnekampen
på begynnelsen av 1900-tallet. I etterdønningene av serien produserte også SVT en
dokumentarserie om de «virkelige» kvinnene bak Frøken Friman – og det ble starten
på krigen om historieforskningen.
Produksjonsteamet bak dokumentaren ble nesten umiddelbart kraftig kritisert
for at de usynliggjorde historikerne og deres forskning. Journalisten ble anklaget
for å fremstille sitt arbeid og research som nybrottsarbeid på et felt nesten ingen
hadde arbeidet og at kvinnesakskvinnene var glemt i historiebøkene. Forskere som
har brukt store deler av sin forskerkarriere på emnet ble forbigått og oversett i det
ferdige produktet, men ble hyppig benyttet under forarbeidet. Og ironien er tydelig
når en serie om kvinnekamp overser kvinnelige forskere.
I de fleste tilfeller er journalister redelige i sin bruk av historieforskning, men
hvor går grensen mellom research og plagiering? Mange har opplevd å ha lange
telefonsamtaler med journalister som ønsker informasjon om et fagfelt. Noen ganger
fører det til intervju og deltakelse i radio- og tv-program. Eksempler på det siste er i
skrivende stund NRK-seriene «Vet du hvem du er?», hvor arkivene virkelig får vist seg
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Svenska Hems speceributik på Mäster Samuelsgatan 3 (Foto: Stockholms Stadsmuseum)

frem, og «Anno», som i år gir historiemiljøet i Trondheim anledning til å delta. Her
får fagpersoner mulighet til å være en konkret og kreditert kilde til kunnskap – og selv
om vi ikke alltid får sagt alt vi vil, så gis vi mulighet til å delta og styre informasjonen.
I de verste tilfellene er det motsatt. Lange telefonsamtaler blir til ingenting,
eller enda verre – informasjonen en har delt brukes uten at forskeren blir nevnt. I
en tid hvor Åndsverksloven står sterkt og hverken lyd eller bilde kan benyttes uten
kreditering er det forstemmende at historikerens mangeårige forskning og åndsverk
ikke synliggjøres. Fagets egen siterings- og referansepraksis lar seg ikke enkelt
oversette i et journalistisk produkt. En del av forskerens samfunnsoppdrag er å
dele av sin kunnskap – men er det en del av oppdraget at kunnskapen brukes uten
anerkjennelse til den som har forsket frem kunnskapen?
Med nye problemstillinger om «alternative sannheter» og «fake news» er det
avgjørende at den kunnskapen vi deler også kan spores tilbake til oss. Det skylder
vi både oss selv som historikere, men også våre forskerkollegaer innen andre fag. Og
det skylder journalistene sine lesere og tittere.
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Minneord

Ida Blom – 1931–2016
Ida Blom døde 26. november i fjor, 85 år gammel. Dermed er hele den
første generasjon av historikere ved Universitetet i Bergen borte. Vi har
også mistet en viktig forgrunnsfigur i norsk og internasjonal kvinne- og
kjønnshistorie. Ikke minst har vi mistet en nær og inspirerende venn og
kollega.
Gro Hagemann

I

da var dansk og på mange måter en
fremmed fugl da hun kom til Bergen
som ung og nygift i 1954. Foruten
barndom og oppvekst i København hadde
hun da bak seg solide språkkunnskaper
og arbeidserfaring fra flere europeiske
land. Med sin elskverdighet, eleganse
og milde vesen ble hun lagt merke til
i vestlandshovedstaden og senere i
historikermiljøet. De første årene i
Bergen arbeidet hun som sekretær,
inntil hun i 1957 ble historiestudent
ved det nystartede Historisk institutt
i Bergen. Hun ble instituttets første
hovedfagskandidat og fra 1961 den
første, og i nesten tretti år også den
eneste, fast ansatte kvinnen i instituttets
lærerstab. I 1972 disputerte hun på en
avhandling om Grønlandssaken: Kampen
om Eirik Raudes land.
Som nyslått dr. philos. tok Ida Blom
fatt på et helt nytt fagfelt, der hun skulle
gjøre sin viktigste innsats og bli en
virkelig pioner. Det var engasjementet
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før den første EF-avstemningen i 1972
som tente hennes interesse for kvinnene
i historien; da så hun at de rettighetene
vi lenge hadde hatt i Skandinavia, slett
ikke var noen selvfølge. Hun gikk da i
gang med å bygge opp kvinnehistorie som
undervisnings- og forskningsfelt og fikk
raskt etablert et miljø av studenter som
skrev kvinnehistoriske hovedoppgaver.
I 1973 tok hun studentene med
seg til historikernes vinterseminar
på Sanderstølen høyfjellshotell på
Golsfjellet. Vinterseminaret var i
mange år en årlig tradisjon der ansatte
historikere og hovedfagsstudenter kom
sammen for å diskutere fag og bli kjent
på tvers av institusjonsskillene.
Det var på dette seminaret jeg
traff Ida for aller første gang. Vakker
og elegant som alltid, omgitt av sine
hovedfagsstudenter, inviterte hun
kolleger og studenter til en åpen
diskusjon om kvinnehistorie som et
mulig framtidig forskningsfelt innenfor

Ida Blom (Foto: Nina Aldin Thune)

historiefaget. Etter hva jeg vet, må dette
ha vært den første diskusjonen norske
historikere hadde om dette nye feltet.
Selv var jeg hovedfagsstudent i Oslo
og selv i gang med en kvinnehistorisk

hovedoppgave. Reaksjonen fra de andre
historikerne var stort sett nølende, men
velvillige. Noen kritiske innvendinger
var det også; for eksempel mente én av
professorene at matlaging og den slags
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Blom var lenge eneste kvinnelige faste ansatte Historisk Institutts lærerstab. Her i 1961-62 sammen
med Alf Kaartvedt, Knut Helle, Halvdan Koht, Ida Blom, Rolf Danielsen, Erling Reksten og Knut
Mykland. (Foto: privat)

var mer relevant for etnologifaget. En
av Idas egne studenter kom med en mer
politisk innvending, typisk for tiden:
Klasse var den viktigste dimensjonen i
historien, og kvinner var ingen klasse.
Vinterseminaret i 1973 ble
innledningen på mitt langvarige samarbeid med Ida Blom. Hun ble min mentor
og min første virkelige «voksenkontakt»
i historiefaget. Vårt første fellesprosjekt
ble en artikkelsamling basert på de første
hovedoppgavene i kvinnehistorie. Den
kom ut på Aschehoug i 1977 som Kvinner
selv, sju bidrag til norsk kvinnehistorie.
Prosessen fram til ferdig bok tok flere
givende år. Hele forfattergruppen møttes
flere ganger i Bergen, på instituttet
der og hjemme hos Ida. Kollegaene på
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instituttet hadde kanskje ikke all verdens
sans for det vi drev med. Men de var
tydelig imponert over den entusiasmen
som preget vår lille gruppe. Vi tre som
kom fra Oslo ble innlosjert hos Ida og
fikk den aller beste forpleining der.
Men Ida satte seg adskillig større
mål. I tiårene som fulgte overvant hun
stadig nye skanser: Kvinnehistorie ble
tema på nordiske historikermøter, først
nølende i Trondheim i 1977, deretter
en stor sesjon i Jyväskylä i 1981. Et
par år senere kom det første nordiske
kvinnehistorikermøtet, som i alle år
siden har vært den viktigste arenaen for
kvinnehistorikere i Norden. På dette
tidspunktet hadde Ida også publisert
sin første kvinnehistoriske monografi,

Barnebegrensning – synd eller sunn
fornuft (Bergen 1980), og hadde fått
støtte fra Norges allmennvitenskapelige
forskningsråd (NAVF) til sitt første store
forskningsprosjekt, Kvinners arbeid i
samfunn og familie 1870 til 1940.
Prosjektet var en del av NAVFs store
satsning på den nye kvinneforskningen
og den aller viktigste stimulansen
for forankringen av kvinnehistorien i
Norge. Det var et samarbeid mellom
historikere fra Bergen og Oslo, fire
erfarne historikere som delte generøst
av sin erfaring og kunnskap til oss
som ble ansatt som forskerrekrutter. I
minst tre år møttes vi to ganger årlig
på et egnet hotell ved Bergensbanen
for å diskutere kapittelutkast og andre
faglige tekster, iblant også med utvalgte
kommentatorer utenfra. I tillegg
inngikk det norske prosjektet i en større
nordisk forskergruppe som også møttes
regelmessig. Og som en ekstra bonus kom
Ida tilbake fra sitt internasjonale nettverk
med artikkelutkast og diskusjoner som
lot oss følge skritt for skritt den nyeste
teoriutviklingen innenfor dette feltet.
Det var i løpet av dette tiåret fokuset ute
skiftet fra women til gender, og vi fikk
begreper og teori der vi hadde startet et
tiår tidligere på bar bakke. Alt i alt ble
dette for oss yngre på Idas prosjekt en
helt enestående forskerskole med helt
avgjørende betydning for vår framtid
som historikere.
Ida Blom definerte seg alltid som
historiker og så kvinnehistorien som en
del av faget. Samtidig med oppbyggingen
av dette feltet søkte hun samarbeid med
kolleger innenfor andre felter av faget,

innenfor sosialhistorie, demografi og
politisk historie, i Norge og internasjonalt.
Hennes faglige strategi var alltid å
integrere kjønn som en selvsagt analytisk
kategori for alle typer av historikere.
Samtidig var hun også en varm tilhenger
av tverrfaglig samarbeid og var en
selvsagt styreleder da Europas første
humanistiske kvinneforskningssenter ble
åpnet ved Universitetet i Bergen i 1985.
Ida var en varm forsvarer av en dobbelt
strategi, med ett bein i historiefaget og
ett i den tverrfaglige kvinneforskningen.
Hovedtyngden lå imidlertid alltid
i historiefaget for Ida, men hun så
samtidig de tverrfaglige diskusjonene
og den feministiske teoriutviklingen
som en forutsetning for historiefaglige
nyvinninger.
Også innenfor kvinnehistorie på
internasjonalt nivå ble Ida Blom en
pioner og institusjonsbygger. Første
skritt var Norden, der hun i alle år var
aktivt til stede på nordiske konferanser,
enten det var historikermøter,
kvinnehistorikermøter eller nordiske
nettverk. Men hun stanset ikke der. Neste
skritt ble de internasjonale arenaene. På
møte i The International Committee for
Historical Sciences i 1980 ble hun spurt
om å ta ansvaret for en heldagssesjon om
kvinners historie, som kanskje til og med
ble organisert på hennes initiativ. I følge
Ida selv for første gang i organisasjonens
mer enn 50-årige historie. Dette var
starten på et bredt internasjonalt
nettverk som etter adskillig motstand
stiftet The International Federation for
Reseach in Women’s History i 1987 med
Ida som selvskreven ledere. IFRWH ble
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medlemsorganisasjon i International
Congress of Historical Sciences (ICHS)
og har egne konferanser både under og
mellom verdenshistorikermøtene.
Ida Blom var en særdeles produktiv
historiker og en historieformidler av
rang. Hennes tyngste forskningsbidrag
innenfor kvinnehistorien ligger innenfor
sosial- og velferdshistorie. Etter den
første monografien om barnebegrensning
fra 1980 fulgte Den haarde dyst –
fødselshjelp i Norge gjennom 150 år (1988)
og Feberens ville rose – Tre omsorgssystemer
i tuberkulosearbeidet 1900–1960 (1998).
Inspirert av det brede internasjonale
samarbeidet ble hun også en forkjemper
for global og transnasjonal historie og
har skrevet atskillige artikler med et
slikt perspektiv. I 2012 kom hennes
siste monografi,Medicine, Morality and
Political Culture: Legislation on Venereal
Disease in Five Nordic Countries etc,
c. 1870-1995. Ida Blom var dessuten
redaktør og medforfatter i det dansknorske samarbeidet for å skrive en
kvinnenes verdenshistorie, Cappelen
kvinnehistorie i tre bind (1992–93), og
initiativtaker, redaktør og medforfatter
av Med kjønnsperspektiv på norsk
historie fra vikingtid til tusenårsskiftet
(1999/2005).
Verdensvant og språkmektig som
hun var, har Ida Blom vært en glimrende
representant for historikerstanden
overalt hvor hun har opptrådt, og
hun har mottatt adskillige priser og
æresmedlemskap nasjonalt så vel som
internasjonalt. Hun var medlem av Det
norske videnskapsakademi, ble hedret
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med Brageprisen, Gina Krog-prisen og
St. Olavs orden; hun var æresmedlem
ved Københavns universitet, medlem
av Kungliga Vitterhets Historia och
Antikvitets Akademien og æresmedlem i
American Historical Association (AHA).
Det sistnevnte æresmedlemskapet
f ra 20 06 er kanskje det mest
bemerkelsesverdige. Det er en heder
som blir få ikke-amerikanere til del,
én utnevnelse per år. Foruten Ida Blom
er det bare én skandinavisk historiker
i denne kresne forsamlingen. AHA
framhever i sin begrunnelse Ida Blom
som «one of the leading scholars of the
history of women and gender in Europe,
with a worldwide reputation as one of
the field’s most active exponents of the
uses of gender to interpret social and
political change in a global context».
Det internasjonale æresmedlemskapet
ble tildelt henne som «a fitting tribute
to a scholar who has done so much to
shape American ideas about women and
gender and to incorporate American
scholars into an energetic debate about
the historical meanings of gender that
flows across our borders».
Ida Blom var en nyskapende, dedikert
og høyt respektert historiker. Hun
var dessuten et uvanlig inkluderende
menneske, vennlig, omsorgsfull og
gjestfri. Hun var en elsket lærer og
veileder, en generøs og lojal kollega med
stor integritet, og endelig en trofast venn,
ektefelle og mor. Hun etterlater seg et
stort tomrom, men også en betydelig arv
i form av et livsverk som vil leve lenge
etter henne.

The end of the world (of print) – as we
(historians) know it?
Digitalisering både utfordrer og utvider mulighetene som ligger i
kildeutgivelser for humanistiske fag. Historikeren tar en titt på to nylig
ferdigstilte prosjekter og stiller til slutt et provokativt spørsmål.
Henrik Olav Mathiesen
Historikeren

V

ed Institutt for arkeologi, konservering og historie på Universitetet
i Oslo sitter en historiker og forsker
på «The End of the World of Print»:
altså trykkeverdenens apokalypse
– et samtidshistorisk prosjekt. Kim
Christian Priemel, førsteamanuensis
i samtidshistorie, studerer hvordan
digitale media har bidratt og fremdeles
bidrar til å endre praksis for alle som
involveres i og tar i bruk trykkekunsten:
forfattere, forlag og lesere.
Historikeren lurer stadig på hva
digitalisering har å si for, vel, først og
fremst historikere, og nå har vi bedt
om Priemels perspektiv. Men først
tar vi en titt på to nylig ferdigstilte
kildeutgivelsesprosjekter, som nemlig
viser hvordan digitaliseringen kun
i varierende grad løsriver seg fra
trykkekunsten for øyeblikket. For i det
daglige er historikere, kanskje særlig
når de skal undervise, avhengige av lett
tilgjengelige og ikke minst lesbare kilder.
Digital dagbok til trykk
Et svært omfattende og et rykende ferskt

kildeutgivelsesprosjekt er «Matros
Trosners dagbok, 1710–1714».
Dagboka som en av brødrene Nils
eller Daniel Trosner skrev under den
store nordiske krig – vi vet ikke med
sikkerhet hvem av dem – går i skrivende
stund ut i bokhandlene. Det har den gjort
før, eller i alle fall deler av den. Omlag
40 prosent av teksten på de nærmere 800
sidene ble trykt i en utgivelse fra 1923,
redigert av Roar Tank.
Tanken med den nye utgivelsen i 2017
er interessant. Den skal være komplett, og
den inneholder også samtlige tegninger
som Trosner (altså en av dem) illustrerte
dagboka med – disse teller visstnok mer
enn 4000, hvorav halvparten er i farger.
Som sjømann i den dansk-norske flåten
skrev Trosner dansk, men med enkelte
norske ord og også utenlandske fraser,
bokstavert etter øret. De norske nyansene
forsvinner noe i utgivelsen, som kommer
på Fagbokforlaget: Teksten er med få
unntak transkribert, men renskrevet til
en noe modernisert dansk.
Hva er egentlig poenget med å
trykke denne kilden, og på dette viset?
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Dagboka er allerede tilgjengelig – veldig
lett tilgjengelig, faktisk. Den ligger i sin
helhet digitalisert i farger på Riksarkivets
arkivportal. Men den er altså ikke særlig
lesbar. Den store tobindsutgaven fra
Fagbokforlaget tilgjengeliggjør og i det
hele tatt muligjør dermed lesingen av
Trosners dagbok – til en pris av 990 kr.
Som historisk kilde er Trosners
dagbok uvurderlig – den representerer
et unikt blikk inn i 1700-tallet, og det
er tilsynelatende bare historikernes
fantasi som kan sette grenser for hva
slags forskning denne dagboka kan støtte
oppunder.
Lesbarheten er riktig nok et
argument for å trykke dagboka,
men som prosjektlederen Tor Jørgen
Melien understreker, må de som vil
forske på språket i denne boka, først
og fremst forholde seg til den digitaliserte originalkilden. Den trykte
kildeutgivelsen er i den sammenheng
bare en introduksjon. Dog en god
introduksjon: Den kommer med
introduserende kapitler og forklarende
fotnoter, samt både person- og fartøysregister.
Holberg for alle
Til forskjell fra Trosners dagbok, er
den par år eldre utgivelsen av Ludvig
Holbergs komplette verker primært et
digitaliseringsprosjekt.
«En moderne samlet utgave av
Holbergs verk har lenge vært savnet.» Slik
introduseres Ludvig Holbergs Skrifter, et
nettsted som ble offentliggjort i august
i 2015. «Samlet» er også stikkordet, for
det er ikke vanskelig å få tak i Holbergs
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skrifter enkeltvis. Hvem er det egentlig
som har savnet en moderne samlet utgave,
vil kanskje en kritisk røst innvende, for
dette omfattende og sirlig utførte dansknorske samarbeidet kan umulig ha vært
billig.
Historikeren er imidlertid ingen
kritisk røst, for det er intet mindre enn
en fest for historisk interesserte lesere å
kunne bla og søke i dette tekstkorpuset
på nett. Holbergs skrifter er kategorisert
etter komedier, historieverk, essays,
fiksjon, sakprosa og brev. Tekstene er
transkribert og kan dermed lett leses
og kopieres. I venstre marg finnes
hyperlenker som åpner avfotograferte
originalsider ved siden av transkripsjonen.
Alle tekstene er utstyrt med tekstkritiske
og forklarende noter.
Dette er den definitive utgaven
av Holberg, en drøm for forskere
og studenter. Men det er ingen lett
introduksjon, slik den trykte utgivelsen
av Trosners dagbok er det. Til gjengjeld
koster ikke Holberg 990 kr: Databasen
er «åpen og gratis tilgjengelig». Men
hvem skal nettstedet være tilgjengelig
for: Hvor mange leser egentlig Holbergs
komedier på denne måten? Nettstedet
oppgir at et utvalg tekster også vil bli
trykt, og at flere allerede er kommet ut:
Blant annet er Niels Klims underjordiske
rejse oversatt fra latin og har kommet ut
på dansk. Flere tekster som opprinnelig
ble utgitt på dansk, skal trykkes i en
modernisert språkdrakt.
Enden på den trykte visa?
K a n prosjekter som Holbergdigitaliseringen og utgivelsen av

Matros Trosners dagbok. (Foto: Riksarkivet, G/L0048a)
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Reisebrevet
Trosners dagbok fortelle oss noe om
kildeutgivelsenes fremtid? Vi spør Kim
Christian Priemel.
– Helt fram til publikasjonsøyeblikket er arbeidet med kildeutgivelser
stort sett likt, uavhengig om disse
skal trykkes eller legges ut på nett.
Transkripsjonen må uansett gjøres,
dersom den skal gjøres, sier Priemel.
– Men kildeskrift og særlig faksimiler
er allikevel i en særstilling når det gjelder
spørsmålet om trykk og digitalisering.
Det er fremdeles mange grunner til å
utgi disse som bøker, og det kanskje
beste argumentet for utelukkende
digitale utgivelser i så måte vil gjelde
«scrolls» – altså skriftruller – for her
er leseopplevelsen helt lik på skjerm:
det er bare å «scrolle» nedover, forklarer
han videre.
– Argumentene for og imot å trykke
bøker generelt er velkjente og har blitt
fremsatt siden PDF-formatet ble funnet
opp. Digitale utgivelser er avhengig av
elektrisitet for i det hele tatt å bli lest, så
det knytter seg en del spørsmål til hvor
permanente disse utgivelsene egentlig er.
Papir har som kjent en bemerkelsesverdig
lang levetid, men krever også lagringsplass
og er generelt mer kostnadskrevende i alle
ledd. Ettersom jeg er pessimistisk anlagt
(og en ubeskjemmet papirtilhenger), tror
jeg at veldig mye vil komme til å finnes
utelukkende som elektroniske utgaver i
fremtiden, sier Priemel.
– Når det er sagt, må det også
understrekes hvor lite vi kan vite om
den teknologiske utviklingen fremover.
Skjermene som vi leser på i dag, ble
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utviklet for 30 år siden – hvordan vil
disse se ut om 50 år? Boksene som vi
for 30 år siden oppbevarte våre disketter
i, har jeg observert at noen i dag gror
planter i. Da leksikon begynte å utgis
elektronisk på 1990-tallet, på CDROM, kunne bøkene kasseres. Men den
laptopen som jeg kjøpte nylig, har ikke
CD-ROM-kompatibilitet.
– Dette er riktignok spørsmål om
hardware. Det virkelig interessante
spørsmålet er kanskje hvorvidt software
vil fortsette å etterligne trykte bøker også
i fremtiden, sier Priemel.
Den gantske Hellige Scrifft
Når det kommer til kildeutgivelser, vil
det kanskje uansett først og fremst handle
om tilgjengelighet, både når det gjelder
format og lesbarhet.
Transkripsjonen og publiseringen
– altså tilgjengeliggjøringen – av
Trosners dagbok i 2017 kan sies å være
en historisk hendelse, i hvert fall for
en 1700-talls-historiker. Men i 2017
fokuseres det primært på en annen
historisk hendelse, som riktignok også
handler om bøker. Eller rettere sagt, Boka
– kanskje en av de aller mest sentrale
kildene til menneskehetens mentale
horisont i vesten de siste 500 årene. I
disse reformasjonsjubileumstider kan
det ikke være helt upassende å hevde at
enhver historiker med respekt for seg selv
burde ha historiske utgaver av Bibelen i
sitt bibliotek, eller i det aller minste lett
tilgjengelig på nett. Men hvor tilgjengelig
er egentlig de historiske biblene i 2017?
Følg med i neste utgave av Historikeren.

I Trondheim på gravearbeid
Kommunistjakt eller undergangen for planstyring av verftsindustrien
for fiskebåtar? Dette var utgangspunktet som førte ein historikar til
Trondheim på arkivjakt. Reisa førte til ny innsikt, men også til nye
spørsmål. Reisepengane kom frå HIFO-stipend.
Gaute Losnegård
Historikar og forfattar, Holmedal i Sunnfjord

U

nderteikna arbeider med eit
bokprosjekt om sosialøkonomen,
politikaren og skribenten Torolv
Solheim (1907–95). Ein mangslungen
mann som Georg Johannesen har kalla
«birøkter, dikter, partisan, kjetter og
fisker». Solheim kom frå Radøy, var
aktiv kommunist i studenttida og
krigsåra, gjekk inn i Arbeidarpartiet
etter krigen, men var seinare med på å
starte Sosialistisk Folkeparti.
Eg har særleg interessert meg for
Solheim sitt brot med Arbeidarpartiet.
Tidleg i 1950-åra var han direktør
for Stongfjordanleggene, som var eit
skipsverft under oppbygging, eigd av
Noregs Fiskarlag. Men etter at Solheim
reiste på ein økonomisk konferanse i
Moskva i 1952 – medan den kalde krigen
var på sitt kaldaste, og Stalin framleis
levde – blei verftet slått konkurs,
noko som fekk katastrofale følgjer for

Gaute Losnegård
(Foto: Marianne Furevikstrand)

lokalsamfunnet Stongfjorden. Det blei
også slutt på fiskarlaget sitt engasjement
i verftsindustrien.
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Kva var bakgrunnen for dette?
Solheim hevda så lenge han levde at
han blei utsett for kommunistjakt og
mccarthyisme, medan kritikarane
hevda at verftet leid under økonomisk
vanstyring. Ord stod mot ord. Som
historikar har eg lurt på om det går an
å finne ut noko meir om saka i det som
måtte finnast av arkivmateriale. Var
Solheim ein person ein måtte bli kvitt,
koste kva det koste ville? Eller var han
berre politisk paranoid?
Planøkonomiens tidsalder i Norge
For å begynne å grave i saka var det
naturleg å leite i arkivet til Noregs
Fiskarlag. Dette vert oppbevart ved

Statsarkivet i Trondheim, som ligg i
Arkivsenteret Dora saman med fleire
andre arkivinstitusjonar og bibliotek.
Våren 2016 tok eg turen dit, og eg blei vel
teken i mot og fekk sjå styreprotokollane
til fiskarlaget på lesesalen.
Her kan ein følgje verftsprosjektet
til fiskarlaget, som blei til i ein
svært interessant periode innanfor
norsk økonomihistorie. Regjeringa
arbeidde etter andre verdskrigen ivrig
for å få innført eit planøkonomisk
system i Norge med sterk pris- og
konkurranseregulering. Dette innebar at
staten og næringsorganisasjonane skulle
ha ein sentral plass i industrireisinga
i landet.

Stongfjorden ca. 1908 med A/S Stangfjorden Elektrokemiske Fabriker, som var den første
aluminiumsfabrikken i Skandinavia da den åpnet samme år. Fabrikken var eid av British Aluminium
Company Ltd (BACO). (Foto: Paul Stang/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

16

Fiskarlagets eige verft
Fiskarlaget var nært knytt til arbeidarrørsla og AP, og arbeidde ut i frå same
tankemønster. Styret hadde våren 1946
uttrykt uro over kraftig prisstiging på
nybygg og reparasjonar av fiskebåtar.
I januar 1947 gjorde styret vedtak
om å «ta opp spørsmålet om å erverve
et fullt moderne båtbyggeri som får
til hovedoppgave å fungere som et
priskontrollerende organ under kontroll
av fiskernes faglige organisasjon».
Saka kom opp att på eit styremøte i
mai 1948. Solheim, som på denne tida
var tilsett som distriktssekretær for
fiskarlaget i Sør-Norge, hadde arbeidd
for å starte opp ein fiskereiskapsfabrikk
på Radøy, som fiskarlaget skaut inn
pengar i. No fekk Solheim i oppdrag
å arbeide vidare saman med f leire
andre om å planlegge eit båtbyggeri i
Stongfjorden.
I denne bygda, som ligg i Askvoll
kommune i Sunnfjord, hadde eit britisk
selskap drive aluminiumsverk sidan
1908. Fabrikken, som var det eldste
aluminiumsverket i heile Skandinavia,
hadde falle i tyskarane sine hender
under krigen, og då freden kom i 1945
blei det klart at dei britiske eigarane
ikkje ønskte å drive vidare. Dermed
blei det spørsmål om nye aktivitetar
i denne industribygda, og fiskarlaget
kom inn i biletet.
Hausten 1948 godkjende landsstyret i Noregs Fiskarlag kjøpet av
fabrikkanlegget i Stongfjorden «på
vegne av et stiftendes selskap under
f iskarorganisasjonens kontroll».
Det nye selskapet fekk namnet A/S
Stongfjordanleggene og fekk Solheim
som direktør.

Utbygginga i Stongfjorden med
slipp, verkstad og sagbruk tok til, og
fiskarlaget synte stor interesse for
prosjektet. Landsmøtet hausten 1949
påla landsstyret å søkje statsgaranti eller
statslån til utbygginga, og styret for
fiskarlaget var fleire gonger på synfaring
i Stongfjorden. Også frå politisk hald
var det velvilje. Hausten 1951 besøkte
stortingsmann Johannes Olsen (AP)
Stongfjorden og uttala då mellom anna
at «Stongfjordanleggene kan verta ei
storverksemd. Hamna er stor og god,
og anlegget kan verta ei verksemd av
dimensjonar.»
Kald krig i ei vestlandsbygd?
Etter Solheim si ferd til Moskva i april
1952 vart det derimot ein annan lyd i
pipa. I august same året heldt styret i
fiskarlaget møte i Stongfjorden. Dei
ønskte då å selje aksjane i verftet. Nokre
månader seinare var konkursen eit
faktum. Men kva skjedde eigentleg?
Kvifor ville fiskarlaget brått trekke
seg ut? Hadde Stongfjordanleggene
satsa på feil materiale – treverk i
staden for stål? Eller var det motvillige
folk i statsapparatet som ikkje ville
samarbeide med Solheim og g je
nødvendige lån og løyvingar?
Turen til Trondheim har g jeve
meg høve til å spore opp forhistoria til
prosjektet. Eg har grave meg gjennom
nokre lag, men under finn eg fleire nye
som eg må trenge gjennom for å komme
så nær som mogleg inn til den historiske
kjernen. Detektivarbeidet held fram,
med nye reiser og gransking av andre
arkiv. Forhåpentlegvis kan eg etter ei tid
presentere eit slags svar på gåta mellom
to permar.
17

HIFO-nytt

Historiekveld i Stavanger
Tysdag 29. november arrangerte HIFO Rogaland historiekveld på
Stavanger Maritime Museum. Trass i regn og ruskevêr møtte nærare
30 personar fram for å høyra Arnvid Lillehammer halda foredraget
«Det reisande folket i Norge: kven var dei, og korleis kan me vita noko
om deira eldre historie». Foredraget var også ei markering av at HIFO
Rogaland fyller 40 år i 2016.
Frode Fyllingsnes
HIFO Rogaland

A

rnvid Lillehammer har gjennom fleire
tiår tråla arkiv både her til lands
og i Sverige og Danmark på jakt etter
dokumentasjon om dei reisande før 1860.
Arbeidet har resultert i eit stort innsamla
materiale, som me fekk smakebitar frå.
Først refererte han til offentlege
utgreiingar frå seinare tid som omhandlar
romanifolket sin situasjon som norsk
minoritet, og gav deretter eit oversyn over
litteratur om historia til denne folkegruppa
frå Eilert Sundt si velkjente studie midt
på 1800-talet og fram til nyleg publiserte
arbeid.
Dei reisande sitt opphav er sjølvsagt
eit sentralt spørsmål. Ei rekkje teoriar har
vore lagt fram. Arnvid tok opp tre av desse:
Dei reisande var a) rekrutterte frå soldatar
som flakka rundt i Europa etter dei mange
krigane på 1500- og 1600-talet, b) var
eigentleg fastbuande som av ulike årsaker
byrja å vandra, c) var etterkomarar av ei
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Intim atmosfære i Stavanger Maritime
museum. (Foto: HIFO Rogaland)

separat folkegruppe med opphav i aust som
kom til Skandinavia i seinmellomalderen
og tidleg nytid.

Gypsies Cooking on an Open Fire. Maleri. Vannfarger (Thomas Rowlandson 1756–1827)

Foredragshaldaren meinte at ein
kombinasjon av desse alternativa var
mest truleg. Han kunne visa til fleire
konkrete døme på at fastbuande hadde

teke landevegen fatt og slutta seg til dei
reisande. Dessutan siterte han kjelder frå
1500-talet, som truleg omtalar romanifolk
som kom til Skandinavia.
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Når det gjaldt kva som kjenneteikna
dei reisande som gruppe, trekte Arnvid
fram mellom anna den omf lakkande
levemåten, eit eige språk og utkome frå
spesialitetar som til dømes hesteskjering,
smedarbeid, produksjon av kammar og
rokkar, samt skorsteinsfeiing.
Folk som er på vandring, vil naturleg
nok ikkje koma med, eller vera dårleg
representerte, i ein del mykje brukte
historiske kjeldetypar, som til dømes
manntal. I kyrkjebøkene kan ein finna
døypte born til reisande og gravleggingar,
men på grunn av mangel på opplæring vart
dei ofte ikkje konfirmerte og kvalifiserte
dermed heller ikkje til inngåing av ekteskap.
«Papirlause» samliv var difor vanleg. Til
å kasta lys over historia til dei reisande
kan ein nytta til dømes lover og reskript,
reisepass, tukthusarkiv, rettsprotokollar,
prestearkiv og amtmannsarkiv. Særleg
dei skriftlege spora etter ordninga med
innanlandsk passtvang har vist seg å vera
ei gullgruve for historikarar. Teksten til
slike reisepass kan ein finna til dømes
i amtmannen sin resolusjonsprotokoll,
og frå 1805 og framover hamna mange
pass i futearkiva. Ein plakat frå dette året
slo nemleg fast at heretter var det futen
si oppgåve å ordna med pass for folk i
landdistrikta. Når eit pass var fullskrive
skulle det leverast inn, og i somme arkiv
finst det pakker med pass. Dermed kan
ein rekonstruera reiseruter i detalj, og i
tillegg få fram korleis grupper av reisande
samlast på visse stader til avtalte tidspunkt.
Ordninga med innanlandsk passtvang fall
bort i 1860.
Arnvid understreka at han i kjeldematerialet sitt ikkje fann dokumentasjon
som støtta opp om mange av dei
førestillingane som gjerne har vorte

knytt til dei reisande. Dei var ikkje
sterkt representerte i saker som gjekk
for rettsapparatet eller blant innsette på
tukthusa. Tradisjonen om at mennene ofte
skifte partnar og fekk barn med mange
kvinner, er det heller ikkje kjeldebelegg for.
I det heile teke kan det sjå ut som
om storsamfunnet og dei reisande hadde
ein relativt god sameksistens før midten
av 1800-talet. Takka vere dei fekk folk
på landsbygda tilgang til spesialiserte
handverkstenester som det gjerne ikkje
var lokal kompetanse til å utføra. Dessutan
må dei reisande ha fungert som formidlarar
av nyhende til dei fastbuande.
Etter foredraget var det ei lang økt
med spørsmål og diskusjon, som viste eit
sterkt engasjement blant dei frammøtte.
No kom ein også inn på den triste
historia om norske styresmakter og ulike
organisasjonar sine mange overgrep mot
dei reisande frå siste halvdel av 1800-talet
og framover. Gamal urett kan ikkje gjerast
om, men i alle høve har dei reisande som
minoritet fått ei viss oppreising i seinare
tid. Arnvid har gjennom sine studiar møtt
mange representantar frå denne gruppa,
og kunne fortelja til dømes om ein rik
musikktradisjon som framleis vert halden
i hevd.

Historiedagene 2017
Norske historiedager 2017 går av stabelen i Trondheim 23–25 juni. Konferansen
arrangeres som et samarbeid mellom HIFO Trøndelag og Institutt for historiske
studier, NTNU. Norske historiedager har i løpet av årene utviklet seg til å
bli Norges største historiefaglige møteplass, der faghistorikere fra hele landet
møtes for tre dager med faglige presentasjoner, debatter, sosiale tilstelninger og
ekskursjoner. Historikeren har tatt en prat med leder for arrangementskomiteen
Jakob Maliks om programmet, ekskursjonene og arrangementsforberedelsene.
Nora Rodin
Historikeren

F

or arrangørene er det mye som skal
planlegges, men fire måneder før
konferansen sparkes i gang er det likevel
lite stress å spore hos komitéleder Jakob

Maliks. Han later til å ha full kontroll, og
forteller at komiteen ligger godt an med
forberedelsene.
– Vi begynner å få ting på plass. Vi har

Konferansen avholdes på Campus Dragvoll. (Foto: Lena Knutli/NTNU)
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Årets komite. Ragnhild Green Helgås, Jakob Maliks, Erik Opsahl, Maria Antonie Sæther, Ida
Bull, Pål Thonstad Sandvik, Jon Olav Hove, Magne Brekke Rabben, Tor Ivar Hansen (Foto: Espen
Andresen, NTNU)

fått spikret sammen et tettpakket program
og jeg har tro på at dette vil bli et veldig
fint evenement. Vi har et godt samarbeid i
komiteen og det er en fryd å jobbe med så
flinke folk. Vi har jobbet godt med å få på
plass inviterte foredragsholdere, og vi er
veldig fornøyde!
Omveltninger: reform og revolusjon
Temaet for årets konferanse er «Omveltninger: reform og revolusjon», og tar
utgangspunkt i at det i år er 500 år siden
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den protestantiske reformasjonen og 100
år siden den russiske revolusjonen. To
hendelser som har det til felles at de har ført
til store samfunnsmessige omveltninger.
– Reformasjon og revolusjon er
jo temaer som går igjen mange steder
i år, påpeker Maliks. Det fine med
Historiedagene er at vi uten blygsel kan
fokusere på temaene i et norsk perspektiv.
Vi kan trekke de lange linjene og ha fokus
på hvordan de store bevegelsene i verden
har påvirket Norge.

Tett program
– For å få god oppslutning om konferansen
er det viktig å ha et tema som fenger, og
det ser ut som om det er tilfelle i år, sier
Maliks. Det har også vært stor interesse
for historiedagene som sådan og vi er
svært fornøyd med de påmeldte sesjonene.
Historiedagene er jo et vindu inn til det som
rører seg i det norske historiemiljøet, og
jeg tror vi har klart å omfavne mangfoldet.
I løpet av konferansen vil det bli holdt
25 sesjoner, fordelt på fem bolker med fem
parallelle sesjoner i hver. Fire av bolkene er
viet sesjoner, mens det i den femte bolken
vil bli holdt fem frie foredrag.
– Vi har prøvd å legge opp sesjonene
slik at det skal være mulig å få med seg mest
mulig av det man interesserer seg for. Nytt
av året er at vi også har valgt å legge inn
en plenumssesjon på lørdag formiddag,
forteller Maliks.
– Vi har vært så heldige å få Steinar
Imsen, Nils Gilje og Bjørg Seland til å
åpne konferansen med en sesjon om
reformasjonens lange linjer. På dag to vil
Finn Olstad holde et foredrag om den
russiske revolusjonen og den skandinaviske
arbeiderbevegelsen. Ola Svein Stugu vil
holde innledningsforedraget til en åpen
debatt i avslutningssesjonen som har
fått tittelen «Historiefaget i Norge: Quo
vadis?»
Variert ekskursjonstilbud
Komitélederen kan fortelle at de nå jobber
med å spikre de siste detaljene for årets
ekskursjoner.
– Her i Trondheim er vi jo midt i
smørøyet for dramaet som utspant seg i
Norge rundt 1537. Deltagerne på årets

historiedager vil blant annet få mulighet
til å bli med på en kirkehistorisk vandring
i byen, eller en tur til erkebiskop Olav
Engelbrektssons slottsfestning på Steinvikholmen.
Det vil også bli en byvandring med
fokus på tysk byggevirksomhet i Trondheim
under andre verdenskrig og sist, men ikke
minst, vil det bli en byvandring om samisk
historie.
– I år er det 100 år siden det første
samiske landsmøte ble holdt i Trondheim
og dette vil bli markert både gjennom
denne ekskursjonen og gjennom andre
bidrag i programmet, forteller Maliks.
Sankthans-feiring i Trondheim
– For oss er det veldig viktig at mange
melder seg på konferansen, sier Maliks.
Som man kan se har vi lagt vekt på å holde
deltakeravgiften lav. Vi har også hatt dialog
med museer og institusjoner og oppfordret
museumsansatte, lærere, studenter og
andre til å melde seg på. Nå håper vi å
kunne samle så mange som mulig fra det
norske historikermiljøet til en flott St.
Hans-feiring her i Trondheim, med gode
faglige og sosiale bidrag. Hva kan vel være
bedre enn det? avslutter komitélederen.
Påmelding kan gjøres på:
www.ntnu.no/historiedager2017
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Historiske doktoravhandlinger i 2016
I 2016 ble det levert 18 historiske doktoravhandlinger ved universitetene i Norge.
Historikeren gratulerer de nye doktorene!

* Heidi Anett Øvergård Beistad. An Almost Fanatical Devotion to the Pope? Power and
Priorities in the Integration of the Nidaros Province c. 1152–1300.
* Trond Bjerkås. Fra tilskuer til deltager? Offentlig deltagelse i Norge i overgangen mellom
enevelde og konstitusjonelt styre.

Marthe Glad Munch-Møller
Historikeren

UiO

* Lars Lien. «Pressen kan kun skrive ondt om jøderne». Jøden som kulturell konstruksjon
i norsk dags- og vittighetspresse. 1905–1925.
* Bjørn Arne Steine. Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og
Sverige 1897–1940.
* Kjetil Braut Simonsen. Nazifisering, kollaborasjon, motstand. En analyse av
politidepartementet og forsyningsdepartementet (næringsdepartementet), 25. September
1940–8. Mai 1945.
* Karen Arup Seip. «…inghen Riddher eller god mand skal haffue mer end try Par Kledher
aff Silke…» Adelig sosialt demonstrativt forbruk i 1500-tallets Danmark-Norge
* Idar Flo. «Et ugiendrivelig bevis på nazistenes barbari» – Rettsoppgjer, minneproduksjon
og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945–1949.
* Amund Nørstrud Lundesgaard. Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy
Strategy and Force Structure After the Cold War
* Chalak Kaveh. «Omstreiferuvesenet»: politiets og domstolenes behandling av tatere og
sogøynere 1900–1960.
* Håvard Friis Nilsen. Resistance in Therapy and War. Psychoanalysis in Norway 1920-1945.
* Gunnar Yttri. Gjennombrot og kjenneteikn: liner i soga og høgare utdanning i Sogn og
Fjordane.

NTNU

* Ane Maritdatter Alterhaug. Bridging the divide: The Role of the Commission in European
Political Cooperation, 1969–1976
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* Audrey Jeannie Aurore Beaudouin. Land, Sea and Communities in 18th-century Shetland
Islands. (Disputerte i Frankrike ved Université Rennes)

* Jørgen Jensehaugen. Part of the Problem, not of the Solution: The Carter Administration
and the Role of the Palestinians in the Arab-Israeli Conflict.
* Eivind Myhre. Farlige menn. Mannlighet, seksualforbrytere og sinnssykdom 1895–1940.
* Jon Reitan. Møter med holocaust: Norske perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur.
* Ingjerd Veiden Brakstad. «Eldgammelt etnisk hat» – myter og avpolitiseringen av politisk
vold. En analyse av samtidens norske medieframstillinger av massevolden i Bosnia-Hercegovina
(1992–95) og Rwanda (1994).

UiB

* Cecilie Boge. Frå individuell aggresjon til sosiale prosessar. Mobbeforskingas etablering
og utvikling i skjeringspunktet mellom vitskap og politikk.
* Pål Berg Svenungsen. Norge og korstogene. En studie av forbindelsene mellom det norske
riket og den europeiske korstogsbevegelsen, ca. 1050–1380.
* Thomas Ewen Daltveit Slettebøe. In Memory of Divine Providence. A Study of Centennial
Commemoration in Eighteenth-Century Denmark-Norway (1717–1760).
* Trond Holmen Erlien. Sosialt arbeid – en begrepshistorisk undersøkelse.
* Lidia Negoi. Dominicans, Manuscripts, and Preaching in Medieval Aragon (XIV): A
Social History of Communication.
* Stefan Olsson. Gísl. Givande och tagande av gisslan som rituell handling i fredsprocesser
under vikingatid og tidig medeltid.
Disputerer du i 2017, eller kjenner noen som gjør det? For å få en så komplett liste
som mulig, setter redaksjonen pris på tips til neste års liste: historikeren@hifo.no
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Henry Minde – Pioner og kunnskapsbygger
Henry Minde, nå professor emeritus i historie ved Universitetet i Tromsø, har
gjennom sitt virke vært en viktig formidler av ny kunnskap om det flerkulturelle
Norge. Kunnskap som etter hvert også har satt søkelyset på urfolksproblematikk
langt utafor Norges og Nordens grenser. Henry Minde fylte 70 år i 2015, og
ble blant annet feiret med et eget seminar ved UiT. Historikeren trykker her
en bearbeidet versjon av et intervju som stod på trykk i Universitetspionerene
i 2008.
Eivind Bråstad Jensen
Dosent, Universitetet i Tromsø

Hvordan vil du beskrive dine barneår?
– Jeg kommer fra det fornorskede
sjøsamiske miljøet ved Skoddebergvatnet
i Grovfjord i Sør-Troms. Der vokste
jeg opp sammen med min mor, tante
og bestefar. Mor, som var alenemor,
fikk tuberkulose og var hjemmefra de
første årene av skolegangen min. Under
sykehusoppholdet ble hun kjent med en
mann fra Alta, så mor mi og jeg giftet
oss med ham og flyttet til et lite småbruk
ved Altaelvens bredd. Inntektene måtte
hentes fra skiferfjellet. Til tross for at jeg
var bil- og sjøsyk, så jeg for meg at det var
sjømann jeg måtte bli.
Du var elev ved Alta offentlige
gymnas?
– At vi hadde flyttet til Alta der det
første gymnaset i Finnmark var opprettet
i 1948, gjorde at foreldrene mine råd til å
la meg fortsette skolegangen.
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Da jeg beg ynte på Finnmark
offentlige gymnas i Alta i 1961, var det
drøyt 6% av årskullene i fylket som tok
gymnasutdanning. Det tilsvarende tall på
landsbasis var nesten 20 og i Oslo 37 %.
Hvordan vil du forklare at du i løpet av
gymnastida utviklet en sterk interesse for
historie og samfunnsforhold?
– Valget av Kennedy til president i
USA, Vietnamkrigen og regjeringsskiftene
som fulgte Kings Bay-saken var hendinger
som utvilsomt bidro til å utvikle denne
interessen.
Jeg har forstått at akademiske studier lenge
sto for deg som noe opphøyd og fjernt og ikke
minst økonomisk utfordrende?
– Jeg var likevel såpass opptatt
av å ta videre utdanning at jeg spurte
historielæreren vår på gymnaset, Oluf
Løvsletten, som i sine studiedager hadde
vanket i Mot-Dag miljøet, om han

Henry på kontoret. (Foto: Brita Solvang)

trodde jeg kunne klare meg gjennom
studier i hovedstaden. Særlig fryktet
jeg det obligatoriske forkurset i latin.
Fremmedspråk – samisk inkludert – har
aldri vært min sterke side. Men Løvsletten
hadde ingen betenkeligheter med å råde
meg til å ta universitetsutdanning. Så
høsten 1968 begynte jeg å studere ved
Universitetet i Oslo.
Og der påtok du deg å være studentrepresentant i fagutvalget i statsvitenskap?
– Her havnet vi studenter i heftige
diskusjoner med både Henry Valen, Ulf
Torgersen og andre kjente akademiske
størrelser, ikke minst om hvordan pensum
skulle se ut. Jeg innser at vi var svært
selvbevisste og mente at vi burde tas med
på råd om det meste.

Kvinnesak, samiske spørsmål og
landsdelsproblematikk
Vil du trekke fram emner studiet som særlig
engasjerte deg og vakte din interesse?
– Mens jeg avla eksamen på lavere nivå
i statsvitenskap, norsk og historie i Oslo,
skulle tre emner komme til å oppta meg
stadig mer:
–Det var for det første kvinnesaksspørsmål.
For det andre var det samiske problemstillinger. Her var boka til Per Otnes, Den
samiske nasjon en viktig vekker. Men når jeg
likevel ikke kom til å vanke i sameforeninga
som student i Oslo, kan det ha sammenheng
med at jeg nok hadde et inntrykk av at
målgruppa for foreninga primært var de
samisktalende fra Indre Finnmark.
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– For det tredje var jeg opptatt av
landsdelsproblematikk og EEC-saken.
Her ble boka Hva skjer i Nord-Norge
av Ottar Brox en viktig tankevekker.
Men du la ingen av disse tre temaene til
grunn for din hovedfagsoppgave?
– Da jeg i 1972, like etter EECavstemminga, skulle velge tema for
min hovedfagsoppgave i historie, ble
det verken kvinnesak eller samesak,
men lokalsamfunn. Sammen med min
gymnaskamerat Einar Arne Drivernes,
som hadde studert i Bergen, var vi
fast bestemt å flytte til Tromsø der
historiestudiet var i oppstartsfasen.
Vi planla et fellesprosjekt knyttet til
gruvedriften i Kåfjord i Alta. Men
gruvedriften endte etter hvert opp som
en fotnote i hovedoppgavene våre.
Hvordan vil du forklare at din interesse
gikk stadig mere i retning av demografi?
– Jeg trur nok at min sjøsamiske
bakgrunn bidro til at spørsmål knyttet
til befolkningsutvikling, særlig med vekt
på forholdet mellom folkegruppene kom
i fokus. Dette kom da også til å utgjøre
tema for hovedfagsoppgaven min som
jeg arbeidet med fra 1973 til 1975.
Dette var vel ikke noe typisk tema for en
hovedoppgave i historie?
– Nei, og jeg er faktisk ubeskjeden
nok til å hevde at dette var første
gangen et hovedfagsarbeid i historie
hadde drøftet begrepet ’etnisitet’ ut fra
Fredrik Barths perspektiv og inspirert
av Harald Eidheims forelesninger
relatert til samiske forhold. For øvrig ga
Eidheims forelesninger oss som hadde
vokst opp i sjøsameområder, sterke a-haopplevelser.
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Var det spesielle utfordringer forbundet
med å tilhøre den første gruppa som tok til
med hovedfag i historie ved Universitetet
i Tromsø?
– I likhet med de fleste andre hovedfagspionerene valgte jeg et emne for
hovedoppgaven som handlet om NordNorge. I utvalget som Interimsstyret
hadde nedsatt for å utarbeide fagplaner
for historiefaget, satt de kjente professorene
Per Maurseth, Jens Arup Seip og Kåre
Lunden. De hadde i sine planforslag verken
trukket inn spørsmål knyttet til samisk
eller etnisitet.
– Men når vi hovedfagsstudenter
var på plass, viste det seg at uavhengig av
om vi arbeidet med emner fra landbruk,
befolkningsutvikling, Kåfjord Kobberverk
eller hva det skulle være, så ble etnisitet
og forholdet mellom folkegruppene i nord
trukket inn i de fleste avhandlingene.
Dere ønsket altså sterkere vektlegging på emner
fra Nord-Norge?
– Det tok ikke lang tid før vi i klare
ordelag ga uttrykk for misnøye med at de
problemstillingene som fagutvalget hadde
foreslått, var så lite landsdelsrelevante.
Vårt sterke engasjement og interesse
for landsdelens historie kom ikke minst
til uttrykk ved at vi etablerte Historisk
Klubb. Klubben avholdt blant annet årvisse
seminarer rundt i landsdelen. Det første ble
lagt til Nord-Tromskommunen Nordreisa i
1974. Ikke overraskende var hovedtemaene
”Tre stammers møte”, ”Læstadianisme”
og ”Sentrum-Periferi”. Utvilsomt var
engasjerte studenter sterkt medvirkende
til at landsdelens problemer og utfordringer
etter hvert fikk en framtredende plass i
historiefaget vet Universitetet i Tromsø.

Engasjement for samiske spørsmål
Du ble tilsatt som vitenskapelig assistent
ved Nordisk Samisk Institutt i I 1976?
– Året før jeg avla hovedfagseksamen
i 1976, var Nordisk Samisk Institutt
blitt opprettet i Kautokeino. En av
seksjonslederne ved instituttet, Per
Mikael Utsi, dukket uanmeldt opp på
hybelen min ved Prestvann Studenthjem.
Hans ærend var å engasjere meg til å
delta i en kritisk juridisk undersøkelse av
samiske rettigheter i Norden. Prosjektets
styringsgruppe besto av professor i samisk
språk ved Universitetet i Oslo, Knut
Bergsland, professor i rettsvitenskap ved
Universitetet i Helsinki, Veiko Hyrvönen
og sameombudsmann i Sverige, Tomas

Cramér. Jeg takket ja til å gå inn i dette
prosjektet.
– I første omgang gikk oppgaven
ut på å pløye gjennom tingbøker og
rettsprotokoller. I likhet med de andre
vitenskapelige assistentene reagerte jeg
tidlig på at vi i hovedsak skulle virke
nærmest som handlangere for de faglige
prosjektlederne. Dette reduserte også det
faglige utbyttet av prosjektdeltakelsen.
Men Cramér utgjorde et unntak og ga meg
verdifull innsikt i folkerettslige spørsmål
i Sverige og Finland.
– På norsk side var det den gangen
nesten ingen, verken i media eller akademia,
som kunne forklare hva en mente med
samiske rettigheter bortsett fra Sverre

Henry med boka Stein og brød, 23. desember 1983 (Foto: Yngve Sæbø)
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Tønnesen som hadde skrevet avhandlinga
Retten til jorden i Finnmark. Tønnesens
arbeid ble i det samiske miljøet oppfattet
som en bibel, mens den på offentlig hold ble
omtalt som den store røde provokasjonen,
jfr. Maos ”lille røde”. Tønnesen var den
gangen statsadvokat samtidig som han
underviste på universitetet.
Hvordan vurderer du utbyttet av å være
prosjektmedarbeider?
– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg slet
med å finne meg til rette på prosjektet.
Jeg opplevde å være dels i spenningsfeltet
mellom juss og historie på den ene siden og
mellom fag og politikk på den andre. Etter
hvert som kampen om Alta-Kautokeinovassdraget eskalerte, følte jeg et sterkt
behov for å skape min egen plattform.
Særlig var jeg opptatt av å få NSI til å
utrede norsk opptreden i skjæringspunktet
mellom historie og juss.
Så søkte du deg til institutt for historie ved
Universitetet i Tromsø?
– I 1985 ble jeg tilsatt der som førsteamanuensis. I første rekke har jeg arbeidet
med befolkningshistorie og rettshistorie.
Det er vel liten tvil om at Altasaken var
hovedårsaken til at du ble involvert i Norske
Samers Riksforbund?
– Ja, og der ledet jeg i en periode
forbundets avdeling i Tromsø. Dessuten
møtte jeg som vararepresentant i
Sametinget i de to første periodene etter
at Sametinget ble etablert.
Hvordan ser du på rollen det samiske
samfunnet spilte for å få etablert
Universitetet?
– For meg har det hele tida vært
viktig å understreke at hensynet til
det samiske samfunnet var en av
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Henry Minde på tur til aksjonen i Stilla i
1979, bevepnet med stensilbunker. (Foto: Brita
Solvang)

Inspirert til å skrive Tromsø bys historie
(Foto: Privat)

hovedgrunnene til at Stortinget i 1968
besluttet å etablere universitetet i Tromsø.
Dette var også den daværende kirke- og
undervisningsministeren, Kjell Bondevik
opptatt av å trekke fram.
Det ble tidlig strid om hvordan temaer
knyttet til minoritetsspørsmål og til møtet
mellom folkegruppene i nord, organisatorisk
skulle forankres på Universitetet?
– Helt fra Universitetets startsfase
var minoritetsspørsmål forankret i en
egen forskningsgruppe på institutt for
samfunnsvitenskap der alle tilsatte var
antropologer. Dette bidro utvilsomt til
å komplisere rammene rundt samisk
forskning. Og det blei ytterligere
komplisert ved at Nordisk Samisk
Institutt var blitt etablert i Kautokeino.
Dette var et nordisk organ. Selv om
ministerrådet hadde nedfelt i sine statutter
at det skulle være en utrednings- og
kulturinstitusjon, så ønsket de samiske
lederne ved instituttet helt fra starten at
det skulle være en forskningsinstitusjon
der samene selv skulle definere og prioritere
hvilke prosjekter som skulle settes i gang.
Dette åpnet for et konkurranseforhold
mellom Universitetet og NSI på enkelte
områder. Og det avspeilet seg også visse
interessekonf likter som særlig gjaldt
spørsmålet om hvem og hvordan man
skulle definere samiske problemstillinger.
For flere av oss samer som var opptatt
av dette forskningsfeltet, blei forholdene
ikke mindre krevende ved at all forskning
om samiske emner på UiT organisatorisk
skulle legges til den antropologdominerte
forskningsgruppa ”Etniske relasjoner og
samiske studier”.
Hvordan opplevde du denne uenigheten

som vel etter hvert ble ganske konfliktfylt?
– Dette gjorde at jeg ble for første gang
ble involvert i en konflikt om hvordan
ressursene til samisk forskning skulle
fordeles.
En viktig grunn til denne striden som
strakte seg gjennom hele 80-tallet, var
utvilsomt antropologenes dominerende
posisjon. Striden blusset spesielt sterkt
opp på slutten av 1980-tallet etter at
antropologene på et instituttmøte med
en stemmes overvekt fikk gjennomslag for
å forlate temainndeling til fordel for en ren
fagdisiplinær organisering. Det innebar at
antropologi, sosiologi og statsvitenskap
ble egne fag på Universitetet. Samtidig
argumenterte de fleste av oss som oppfattet
oss som samiske forskere og studenter, for
at det burde opprettes et eget studium
som primært skulle ta utgangspunkt i
samiske emner.
Og dere sto hardt på kravet om å få opprettet
en egen samisk enhet ved Universitetet, et
samisk senter?
– Vi hevdet at når antropologi
hadde blitt et eget fag, så ville det være
naturlig at noen av de ressursene som
dette faget hadde fått bevilget til samisk
forskning nå burde brukes til å etablere
og drive en egen samisk enhet. Vi holdt
hardnakket fast på kravet om en slik enhet
ved Universitetet, et samisk senter. Og
vi lyktes i å få nødvendige resurser for å
kunne etablere et samisk senter. Dette
viste seg å bli en velfungerende enhet som
ikke minst tar hand om en rekke større og
mindre seminarer og konferanser. Senteret
er også et effektivt og nyttig redskap for
prosjektledere som er i gang med nye
prosjekter knyttet til samiske spørsmål.

31

Internasjonalt rettet
Du har lenge vært opptatt av å holde deg
orientert om det som skjer med andre
urfolk?
– Ja, og ikke minst har tilknytninga
til NSI styrket min interesse for urfolks
landrettigheter. Jeg har måttet sette meg
inn i hvilke historiske, rettslige og etniske
begrunnelser slike rettigheter bygger på.
Disse rettighetsspørsmålene griper jo
direkte inn i vår egen tid, og har skapt
grunnlag for engasjerte politiske debatter.
Vil du si at din deltakelse på urfolksmøtet
i Canberra i 1981 fikk betydning for din
opptatthet av urfolksproblematikk?
– Ja, og i tillegg var jeg med i
den nordiske samedelegasjonen til
Riokonferansen om ressurser og miljø
i 1992. Det er liten tvil om at min
deltakelse på disse arrangementene
skulle bli opptakten til min forskning på
urfolksproblematikk rent generelt.
Du har vært optatt av minoritetsspørsmål
over hele verden?
– Jeg trur ikke det er tvil om at vi
samer i det hele tatt har spilt en sentral
entreprenørrolle for å få i gang og gjennomføre minoritetspolitiske prosesser i sin
alminnelighet. Her er vedtaket om og
ratifiseringen av ILO-konvensjonen et
godt eksempel.
Du sto sentralt i arbeidet for å få FNs
urfolksår i 1993 lagt til Tromsø?
– Ja, i Sametinget tok jeg initiativ til
og fikk gjennomslag for at den norske
hovedmarkeringa av urfolksåret i 1993
skulle gå av stabelen i Tromsø. Det ble
arrangert en stor konferanse i Kulturhuset
der søkelyset ble rettet mot urfolks
selvbestemmelse og landrettigheter. Her
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holdt den nyslåtte fredsprisvinneren,
Rigoberta Menchu, en gripende tale.
Denne konferansen ble opptakten
til det omfattende arbeidet med urfolk,
internasjonalisering og globalisering som
ISV og Senter for samiske studier ved
Universitetet i Tromsø har stått bak.
Konferansen ble også sterkt medvirkende til å utvikle min egen interesse
for hvordan urfolksproblematikken – fra
å ha vært mer eller mindre ignorert –
skulle få en plass på den internasjonale
dagsorden. Jeg har vært opptatt av å finne
ut hvordan og i hvilken grad Altasaken
påvirket interessen for og medvirket til
å øke den offentlige oppmerksomheten
på samiske spørsmål. Jeg har også satt
søkelys på hvordan samiske organisasjoner
har samarbeidet med andre urfolk, ikke
minst gjennom Verdensrådet (WCIP).
Mine valg av forskningstema var nok sterkt
medvirkende til at jeg ble engasjert som
medredaktør av to bøker som er publisert
internasjonalt: Resource management and
global rights fra 2003 og Self determination,
knowledge, Indigenity fra 2008.
Hvilken betydning trur du disse bøkene
kan ha hatt?
– Bøkene har utvilsomt medvirket til
å gi oss et omfattende nettverk av fagfolk
fra hele verden. De har vært med på å sette
samiske problemstillinger inn i en breiere
kontekst som har vakt internasjonal
interesse. Bøkene har også oppnådd å bli
anmeldt av flere framstående forskere i et
titalls tidsskrifter.
Og så har dere undertegnet en vennskapsavtale mellom Universitetene i Tromsø og
San Carlos i Guatemala?
– Under konferansen i Tromsø i 1993

På kontoret til rektor ved Universitetet i Guatemala, Efraim Medida, i forbindelse med avtalen om
Maya Competence Building i 1999. Fra venstre: Georges Midré, Christel Ruiz, Efraim Medida,
Henry Minde, Bjørn Straume og Jens Revold. (Foto: privat)

hadde en professor fra Guatemala med
seg et utkast til vennskapsavtale mellom
det gamle San Carlos Universitetet i
Guatemala og Universitetet Tromsø. Det
er verdt å merke seg at mens San Carlos i
Guatemala er drøyt 400 år er Universitetet
i Tromsø knapt 50 år.
Hva kom det ut av at en delegasjon fra
Tromsø besøkte Guatemala i 1996?

– Dette besøket var den direkte
foranledninga til at Utenriksdepartementet
ga oss støtte til å starte et prosjekt som vi
kalte for Maya Competence Building, et
prosjekt som NUFU senere delfinansierte
i vel 10 år. Til tross for at mayafolket
utgjør mellom 50 og 70 % av landets
befolkning, var svært få av dem å finne
på universitetsnivå. Men takket være
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Fra venstre: Henry Minde, Leif Dunfjell, Augusto Willemsen og Diaz Leif Halonen. (Foto: privat)

prosjektet lyktes vi i å få rekruttert
mange mayaindianere til Universitetet i
Guatemala. Av de 40 som tok licensiatgraden hadde 20 mayabakgrunn, og
av de fem doktorgradsstudenter var to
mayaindianere. Alt i alt var dette et svært
vellykket prosjekt som ga langt bedre
resultater enn det andre norske universitet
hadde oppnådd på tilsvarende opplegg.
Hva med Universitetets rolle i arbeidet for
å formidle kunnskap om samiske spørsmål?
– At den norske stat har valgt å satse på
oppbygging av institusjoner i Kautokeino,
fritar definitivt ikke Universitetet i
Tromsø fra sine soleklare forpliktelser
til å engasjere seg i samisk forskning og
undervisning.
Jeg føler meg trygg på at vi historikere
på Universitetet i Tromsø i høy grad har
bidratt til å formidle nye og mer nyanserte
bilder av det flerkulturelle Nord-Norge,
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også til allmennheten.
Har jeg rett i at du har ei viss bekymring
for framtida til samisk forskning?
– Ja, det representerer ei betydelig
utfordring at mange av min forskergenerasjon av historikere har nådd eller
er i ferd med å nå pensjonsalderen. For hvis
ikke etterveksten av studenter og forskere
er god nok, så blir det lett et kunnskaps- og
forskningsmessig kontinuitetsbrudd. Da
kan man bli nødt til å starte på nytt, og
det er forferdelig tungt.
Jeg er derfor bekymret for mitt eget
fag. For det er jo slik at når en har fått
bygd opp et godt fag- og forskningsmiljø,
så vil miljøet være avhengig av at det hele
tiden kommer inn nye krefter.
Hvordan ser du på Altasakens betydning
for det samiske samfunnet?
– Altasaken bidro til å øke interessen
for det samiske. For når det gjelder folks

Henry i Antiqua i Guatemala. (Foto: Brita Solvang)

viten om, ikke bare samisk historie,
men samiske spørsmål generelt, så
var Altasaken utvilsomt et fabelaktig
voksenopplæringskurs for hele den
norske befolkninga. Det var både
spennende og interessant å være med
på den prosessen. Vi følte at vi red på
en bølge av framgang. Altasaken preget
mediebildet og den offentlige debatten
fram til innvandrerminoritetene kom
i fokus. Den gangen var nemlig den

f lerkulturelle diskusjonen sterkere
knyttet til det samiske enn den er i dag.
Har du noen slutt-kommentar?
– Da vil jeg understreke at jeg
både er glad og takknemlig for at jeg
gjennom det meste av mitt yrkesaktive
liv har fått være med på å utvikle og spre
kunnskap om det samiske samfunnet.
Det har vært krevende, men først og
fremst meningsfullt og ikke minst
inspirerende.
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Fotospalten

Dobbeltperspektiv på Dunderlandsdalen

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

E

n elv renner innover i bildet omgitt
av øde dalsider. Trærne vokser tett
så langt vi kan se i dette prospektet over
«uberørt» natur. Vassdrag og fjelldaler
var et yndet motiv da det norske
landskapet inngikk i nasjonsbyggende
og turistfremmende bildeproduksjon på
1800-tallet. Tilsynelatende er det dette
som fyller forgrunnsfigurenes blikk
og skisseblokker, som representanter
for fotografen, eller alternativt for vårt
eget nostalgiske blikk på en idyllisert og
verneverdig natur.
Men Ole Tobias Olsen (1830–1924)
hadde et annet perspektiv. Han var teolog
med interesse for mineraler, jernbane
og fotografi. I 1872 vakte han oppsikt
med sitt forslag om utbygging av en
jernbanelinje mellom Mo i Rana og St.
Petersburg via Haparanda slik at fersk fisk
fra norskekysten kunne transporteres til

markedene i sør. Han drev også skjerping
etter mineraler i Rana–distriktet, blant
annet i Dunderlandsdalen.
Resultatene fra disse undersøkelsene
ledet etter hvert til byggingen av
Nordlandsbanen, fullført i 1962, og
gruvedrift gjennom etableringen av
Dunderland Iron Ore Company i 1902,
grunnpilarer i utviklingen av det moderne
samfunnet.
Fotohistorisk er Olsen en unik
skikkelse. Fotografiapparatet hadde han
med seg overalt og han tok opp tusenvis
av glassplater som gir oss skarpe bilder
og dokumentasjon fra hans mangfoldige
aktiviteter. Som her i dette stereobildet fra
Dunderlandsdalen. For det er mineralkart
og jernbanetraseer som avtegnes av
personene i fotografiet, slik at naturen kan
tas i bruk til samfunnsmessig nytte under
modernitetens dobbeltperspektiv.
Verdal. Dunderlandsdalen.1870-1899. Stereoskopisk glassnegativ. 14 x 17 cm. (Foto: Ole Tobias
Olsen. Eier Nasjonalbiblioteket.)
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BØKER FRA PORTAL FORLAG
SØRLANDSK SKIPSFART
Dette er det første av to bind i et oversiktsverk
om sørlandsk skipsfart og dekker perioden
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Forfattere: Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra
ISBN: 9788283141023
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– Fædrelandsvennen
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ISBN: 9788283140620
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