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historikerforenings røtter – det første HIFO. Den ble opprettet i 1982 for å skape 
en ramme rundt historikere som arbeidet utenfor akademia, oppdragshistorikere. 

I år vil vi arrangere vårt første miniseminar for vårt nye oppdragshistoriske 
nettverk under Historiedagene, hvor Ingrid Myrstad og Hallvard Notaker fra styret i 
HIFO er primus motorer. Vi ønsker å skape et kontaktpunkt for historikere utenfor 
akademia, som i mange tilfeller fører en ensom historikertilværelse. Nettverket skal 
være en arena for erfaringsdeling og kompetanseutveksling som forhåpentligvis skal 
gi frilansere og oppdragshistorikere mer kunnskap til hjelp i hverdagen. Seminaret 
vil derfor fokusere på oppdragshistorikerens rettigheter og plikter i møte med 
oppdragsgivere, og vi vil få besøk fra NFFs juridiske rådgiver.

Vi blir med jevne mellomrom kontaktet av historikere som kommer i konflikter 
eller støter på problemer i sin tilværelse som frilansere og oppdragshistorikere. HIFO 
har ikke økonomiske ressurser til å innhente juridisk rådgivning i slike saker, men 
i den sammenheng er gode kontrakter vitalt, og her ser vi et behov for oppdatering. 

Rammene rundt oppdrag kan være svært forskjellige, og ikke minst forventninger 
fra oppdragsgivere kan komme i klinsj med faglighet og forfatters integritet. Rundt om 
i Norge ligger det en rekke havarerte prosjekter igjen på en valplass som burde vært 
unødvendig. Det er bygdebøker hvor lokale ønsker sprenger rammer for prosjektet, og 
bedrifter eller fagforeninger hvor politiske spørsmål blir for betente. I andre tilfeller 
er det forfatteren som ikke kommer i mål, og oppdragsgiver kan sitte og vente på et 
produkt som aldri blir ferdig.

For HIFO er det viktig å være en relevant organisasjon for alle historikere i Norge. 
Oppdragsnettverket et steg på denne veien. 

Jeg gleder meg til å se så mange som mulig av dere i Trondheim i slutten av juni.

 NB: Kom på årsmøtet fredag 23. juni – det er der vedtakene som staker kursen for 
HIFO tas.

Lederen har ordet

Marthe Hommerstad
Leder, HIFO

I disse dager gjøres de siste forberedelsene til årets Norske historiedager i Trondheim. 
Historiedagene er vår viktigste møteplass, og HIFOs sosiale hjerte. Det er her 

vi møtes uavhengig av fordypning, arbeidstilhørighet og daglige profesjon. Under 
Historiedagene er vi alle historikere – uansett om vi jobber som forskere eller 
undervisere, lærere eller oppdragshistorikere, om vi jobber i arkiver eller på museer, 
eller innen felt som i dagliglivet kanskje føles litt fjernere fra profesjonen.

Historiedagene er også en arena for nettverksbygging, både for interesser og fag. 
Jeg vil her rette en spesiell fokus på årets «nyvinning», som også er en retur til Norsk 

Marthe Hommerstad 
(Foto: Annica Thomsson)
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Den norske historiske forening ble stiftet i 1869 og utga Historisk tidsskrift for første gang i 1871, 
som nå er Norges eldste eksisterende vitenskapelige tidsskrift. I 1990 ble foreningen slått sammen 
med Norsk historikerforening (HIFO) og Norsk komité for historisk vitskap. Den nye konsoliderte 
organisasjonen tok forkortelsen HIFO, og foreningen overtok funksjoner fra alle de tre eldre 
foreningene.

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo 
Kontortelefon: 22 85 72 70
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Innhold

Arbeidslivet er i endring. Stadig flere får en løsere tilknytning til arbeidsliv, faste 
stillinger og arbeidsgivere. Frilanstilværelse og midlertidige stillinger har lenge 
vært den unge historikers svøpe, men også i historikerprofesjonene skjer det 
endringer. HIFO-styret har derfor tatt initiativ til å samle alle HIFOs løse fugler 
i et oppdragshistorisk nettverk, og i dette nummeret av Historikeren trykker vi et 
intervju med de to initiativtakerne. Samtidig får vi stifte nærmere bekjentskap med 
en historiker som virkelig har prøvd utfordringene oppdragshistorikeren kan støte 
på i Pål Nygaards seniors portrett av Lars Thue.

Arbeidslivet bød på utfordringer også før i tiden og Hanne Østhus har prøvespilt et 
undervisningsopplegg for videregående skole, som tar utgangspunkt i trelasthandelen 
i Norge på 1700-tallet. Enda lenger har Aleksander Engeskaug reist – både i tid og 
rom – når han gir oss en reiserapport fra Takht-e Suleyman i Iran. Mens redaksjonens 
Henrik Olav Mathiesen har tatt en titt på den første tilgjengelige bibeloversettelsen 
i Norge. Han spør seg hvorfor ingen har tatt på seg å digitalisere og tilgjengeliggjøre 
reformasjonsbibelen for et større publikum. Et oppdrag for en historiker, mon tro?

God fornøyelse!
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Den observante konferansedeltager under Historiedagene i Volda i fjor, 
la kanskje merke til en liste som lå i foajeen. Her kunne man melde seg 
på for å få informasjon om et oppdragshistorisk nettverk som var under 
oppseiling. Nettverket er nå i full gang etter initiativ fra Ingrid Myrstad 
og Hallvard Notaker, og i slutten av april i år kunne listedeltagerne motta 
den første e-posten.

Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

Nyheter

Ny giv for oppdragshistorikerne i HIFO

En av HIFOs tradisjonelle hjerte-
saker er å arbeide for at historie-

faglige oppdrag tildeles etter faglige 
meritter og kompetanse etter en åpen 
utlysningsprosess. HIFO har også en 
standardkontrakt som foreningen 
anbefaler.
Ingrid, hvorfor trenger vi i HIFO et slikt 
nettverk?

– Tilværelsen som såkalt frittstående 
historiker kan være ganske ensom. Vi 
har som regel ikke tilgang til et større 
fagmiljø i arbeidshverdagen og for mange 
er HIFO en av de få møteplassene med 
andre historikere. Den store majoriteten 
av medlemsmassen vår er imidlertid fast 
ansatt i akademia, skoleverket eller i ABM-
sektoren, og det er lett å føle seg ganske 
alene som selvstendig næringsdrivende 
også i HIFO-sammenheng. 

Ingrid forteller videre at nettverket 

er et forsøk på å skape en kontaktflate 
mellom de av HIFOs medlemmer som 
ikke har et større fagmiljø i ryggen. De 
ønsker at dette skal være et forum for 
erfaringsdeling og et fellesskap som skal 
bidra til å øke medlemmenes kompetanse 
som selvstendig næringsdrivende og som 
oppdragshistorikere. 
Hvem ønsker dere å nå med tiltaket?

– Først og fremst de av våre 
medlemmer som helt eller delvis 
livnærer seg som oppdragshistorikere 
eller frilansere. Men også andre HIFO-
medlemmer er velkomne, enten de bare 
er nysgjerrige på oppdragsmarkedet og 
frilanstilværelsen eller har behov for å øke 
sin kompetanse i møte med forlag eller en 
ekstern oppdrags- og arbeidsgiver. Vi er 
enda helt i startfasen og det er foreløpig 
lagt få føringer for form, innhold og 
omfang – vi er åpne for innspill. 

Foreløpig har nettverket tatt form 
som en e-postliste, og alle som vil 
melde seg på kan sende en e-post til 
oppdragsnettverk@hifo.no.
Da Norsk Historikerforening (hvori senere 
opptatt i nye HIFO red. anm.) ble opprettet 
tidlig på 1980-tallet var det nettopp for å 
jobbe for at historiefaglige oppdrag ble gitt til 
historikere, og at dette skjedde under ordnede 
forhold. Har HIFO de senere årene forsømt 
dette arbeidet? 

– Tja. Oppdragshistorikernes interesser 

har jevnt over vært langt framme i styrets 
bevissthet i de fem årene jeg har vært med. 
Bare se på to av de store sakene vi har hatt 
gående den siste tiden – open access og 
arkivsaken. I begge sakene står det å sikre 
historikere som ikke har en betalende 
institusjon i ryggen mulighet til å publisere 
i HT og bruke arkivene svært sentralt i 
beslutningene og argumentasjonen. Men 
når det gjelder konkret holdningsarbeid 
inn mot oppdragsmarkedet har vi nok 
manglet både verktøy og kapasitet. 

Ingrid og Hallvard tar en pause i arbeidet med å organisere det nye oppdragshistoriske nettverket i HIFO
(Foto: Amund Pedersen)
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Med unntak av noen enkeltsaker der 
HIFO har uttalt seg i media har vi stor 
grad hvilt på laurbærene til de som la 
grunnlaget i sin tid med utarbeidelsen 
av standardkontrakten vi anbefaler. Vi 
har nok ikke mulighet til å gjøre mye for 
medlemmer som allerede har havnet i 
en kinkig situasjon med oppdrags- eller 
arbeidsgiver, men vi kan nok bli flinkere 
til å følge med i oppdragsmarkedet og 
ikke minst legge mer i å finne ut hva 
HIFO som forening faktisk kan gjøre 
for å sikre historikernes interesser i 
oppdragsmarkedet.
Er det skjedd endringer i historikeres 
tilknytning til arbeidslivet, eller endringer 
i arbeidslivet generelt, i forhold til tidligere, 
som påkaller et behov for fokus på 
oppdragshistorikerne i HIFO akkurat nå?

– Det er en av de tingene vi gjerne 
vil finne ut, hvordan dagens oppdrags-
historikere jobber. Er de i stor grad ansatt 
hos oppdragsgiver, eller er det mange som 
er selvstendig næringsdrivende og tar 
oppdragene som eksterne konsulenter? 
Mange vil nok mene at det har blitt 
mer av sistnevnte de siste årene og at 
det er flere og flere som opererer mer 
som tradisjonelle frilansere i et nokså 
diffust marked. Dette er jo noe HIFO har 
jobbet mot tidligere, der åpne utlysninger 
og ansettelse har vært målet, men om 
realiteten er en annen bør vi jo som 
forening ta den inn over oss.
Hva blir nettverkets hovedfokus framover?

 – Vi har foreløpig en ting på tapetet 
og det er å gjennomføre en første samling 
i forbindelse med Norske Historiedager i 
Trondheim i juni. Samlingen vil ta form 
som et miniseminar og er et samarbeid 

mellom HIFO og Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening (NFF) 
der vi skal se nærmere på oppdrags-
historikerens rettigheter og plikter 
overfor oppdrags-/arbeidsgiver med 
utgangspunkt i kontrakten HIFO 
anbefaler. Juridisk rådgiver i NFF, 
Jan Terje Helmli, vil holde et innlegg 
om problemløsning og rettigheter ved 
konflikter med oppdragsgiver, og ta 
oss gjennom de vanligste fallgruvene 
gjennom konkrete caser og kontrakter 
fra hans virke som gjelder oppdrags-
historie. Etter innlegget inviterer vi til 
åpen diskusjon rundt kontrakten HIFO 
i dag anbefaler, der alle kan lufte egne 
erfaringer og ønsker for en eventuell 
framtidig revidert versjon av HIFOs 
standardkontrakt.
Vil nettverket kun konsentreres om 
juridiske og økonomiske forhold, eller vil 
det kunne være en formidlingskanal for 
oppdrag etc. slik som det var tidligere?

– Jeg tror kanskje ikke oppdrags-
formidling vil bli nettverkets primære 
rolle, men vi er som sagt i startfasen og det 
blir opp til deltakerne. Det kan jo hende 
vi skal jobbe mer for å markedsføre HIFO 
som formidlingskanal for flere typer 
oppdrag enn bare stillingsutlysninger 
i akademia. Det er jo en god inntekts-
kilde for organisasjonen også (hilsen 
kassereren).

 Nettverket sparkes altså i gang med 
et åpent sinn, og initiativtagerne ser fram 
til å møte HIFOs oppdragshistorikere 
i Trondheim.

Vil du komme i kontakt med 
nettverket eller stå på e-postlisten 
kontakt: oppdragsnettverk@hifo.no

Arrangementet var historiens første 
«Historiepils», og de fremmøtte – 

som ble f lere og f lere utover kvelden og 
inkluderte selveste HIFOs store leder 
(Marhte Hommerstd [red. anm.]) – 
fikk høre Beate Pedersen snakke om 
humor og underholdning i norrøn 

History in the making

Etter en tids inaktivitet g jenoppsto HIFO Østlandet på Café Abel 
onsdag 2. mars.

Ole-Albert Rønning
HIFO Østlandet

Godt oppmøte da HIFO Østlandet gjenoppsto i god tid før påske. (Foto: HIFO Østlandet)

sagalitteratur. Det var både morsomt, 
underholdende og opplysende på en 
gang. Etterpå var det tid for faglige 
diskusjoner og uformell sladder. Vi 
erklærer første «Historiepils» for en 
ubestridt suksess og kan knapt vente 
på den neste.

Lokallag
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Spillet begynner sent på 1600-tallet, 
og gjennom fire spillomganger 

forf lytter elevene seg gjennom hele 
1700-tallet og opp til tidlig 1800-tall. I 
løpet av denne perioden ble store deler 
av befolkningen i Norge dratt inn i 
markedsøkonomien. I tillegg er denne 
tidsmessige avgrensningen begrunnet 
med at spillet skal kunne spilles i løpet 
av to skoletimer. 

Elevene tildeles ulike roller: Som 
bønder produserer de tømmer og 
selger det til trelasthandlerne, som 
trelasthandlerne sager de tømmeret til 
plank og selger dette videre til rederne, 
og som rederne frakter de denne planken 
ut i verden. Embetsmannen overvåker 
det hele og har anledning til å sende ut 
tollinspektører som kan gjøre livet surt 
for de redere som tar sjansen på å smugle. 

 

HIFO-nytt

Historikere vant 
litteraturpris

Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra, 
begge historikere ved Universitetet i 
Agder, er tildelt Sørlandets litteraturpris 
2017 i kategorien sakprosa for boka 
«Sørlandsk skipsfart 1600 – 1920». 
Boka viser utviklingen av skipsfarten 
på agderkysten fra seilskutetida fram 
til dampskipenes epoke.

I juryens vurdering kan man lese at 
«Sørlandsk storhetstid knyttet til 
maritim næring er behandlet samlet og 
grundig over to bind. En fremstilling av 
skipsfarten på Sørlandet – både på vei opp 
og ned, over 400 år. Verket rommer ikke 
bare landsdelens økonomiske utvikling 
knyttet til skipsfarten, men også hvordan 
den fikk konkrete følger for menneskers 
liv og kultur».

– Jeg gleder meg over at et akademisk 
arbeid som dette lar seg formidle til et 
allment publikum. Det var det som var 
ambisjonen med denne boka, uttalte 
Berit Eide Johnsen til Fædrelandsvennen 
i etterkant av prisutdelingen. Historiker 
Kjell Olav Masdalen var også nominert 
med boka «Erik Munk, kriger, lensherre 
og bondeplager». Historikeren gratulerer! 

Jostein Fet utnevnt til 
æresdoktor ved UiB

Jostein Fet ble utnevnt til æresdoktor 
ved Universitetet i Bergen ved en 
seremoni i Universitetsaulaen i mai 
i år. 

Notis

Fet får utnevnelsen på bakgrunn av 
sine grundige og banebrytende bidrag 
til norsk historieforskning. Hans mest 
kjente arbeid er knyttet til bønders 
lese- og skrivekyndighet på 1700- og 
1800-tallet. Etter omfattende studier 
av skifteprotokoller og andre kilder viste 
han at bønder eide og leste bøker. Både 
Lesande bønder og Skrivande bønder har 
blitt referanseverk i norsk og nordisk 
tidlig nytidsforskning. Fet har hatt mye 
av sitt virke knyttet til Høgskulen i 
Volda.
 

Har du tips om saker – små eller store 
– Historikerens lesere bør vite om. Tips 
Notisredaksjonen: historikeren@hifo.no

[HIFO-Skole]

«It’s the economy, stupid!» 
Undervisningsspill om trelasthandelen

Våren 2017 utvikles undervisningsspillet «Trelast og kronen», et brettspill 
der elever lærer om handel og samfunnsforhold i 1700-tallets Norge ved å 
spille skogsbønder, trelasthandlere, redere og embetsmenn.  Gjennom spillet 
aktiviseres elevene, og gis en konkretisert, om enn forenklet, inngang til 
kunnskap om næringsstrukturer, sosiale grupper og handel i tidlig nytid.

Hanne Østhus
PhD i historie

Å lære historie og å lære av historien
Gjennom spillet får elevene spesifikt 
innsikt i et av kompetansemålene for 
historiefaget i den videregående skolen: 
å gjøre rede for næringsutviklingen i 
Norge i perioden 1500–1800. Elevene 
lærer om valg, eksempelvis om bønder 
som må forhandle priser på tømmer og 
om redere som velger å sende ut skip til 
tross for faren for forlis. De lærer om 
risiko: uår kunne føre til sult og død og 
brann kunne bokstavelig talt forvandle 
formuen til aske. De lærer om utbygging 
og oppbygging av staten i perioden og om 
opprettelsen av nye statlige institusjoner 
som regulerte mer, blandet seg mer og 
krevde mer av landets innbyggerne.

Flere av poengene i spillet er spesifikke 
for samfunnet i tidlig nytid, for eksempel 
hvordan sagbruksprivilegiene gjorde 
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at bøndene ikke kunne selge direkte til 
rederne men måtte gå veien gjennom 
trelasthandlernes sager. 

Mye av kunnskapen elevene tilegner 
seg har imidlertid også gyldighet for 
dagens økonomiske forhold. I spillet 
opplever spillerne både gode og dårlige 
tider, de opplever at priser svinger, flere 
spillere må sette seg i gjeld og blir del 
av en kredittøkonomi, ja, noen spillere 
handler kanskje til og med i «futures», 
som det heter i dagens finansspråk. 

 Elevene blir trukket med i 
et økonomisk marked, de lærer om en 
eksportrettet norsk økonomi som er 
avhengig av handel med omverdenen, 
og de lærer om hvordan propper kan 
skape problemer for varestrømmene. 
Spillet kan dermed være en god inngang 
til å diskutere kapitalisme i seg selv.

Spill og historiens kompleksitet
Eksemplene ovenfor er bare et utvalg av 
mulige emner læreren kan ta opp. Jeg 
har vært med på å prøvespille «Trelast 
og kronen» ved to anledninger og ble 
overrasket over hvordan diskusjonene i 
etterkant varierte fra gang til gang. 

De varierende mulighetene er en av 
styrkene, men også en av utfordringene til 
spillet. Her er det mye læreren kan gripe 
tak i og diskutere videre med klassen, 
men spillet stiller også betydelige krav 
til læreren. Han eller hun må ha en del 
periodekunnskap for å lede «Trelast og 
kronen». Det er et krevende spill der mye 
skjer samtidig, og det fordrer at læreren 
er både oppmerksom og tilstedeværende. 

Dette kunne spillutviklerne løst ved 
å forenkle spillet, men dette mener jeg 

ikke er et alternativ. «Trelast og kronen» 
er allerede en betydelig forenkling av 
fortiden. Spørsmålet om hvordan et 
spill skal kunne spilles i praksis samtidig 
som kompleksiteten i den fortidige 
virkeligheten skal ivaretas er nettopp 
en av de store utfordringene til historiske 
undervisningsspill.

Spillutviklerne bak «Trelast og 
kronen» søker å løse utfordringen med 
hvordan spillet skal være gjennomførbart 
og morsomt uten å miste sin historiske 
verdi ved å knytte spillet til et mer 
omfattende undervisningsopplegg 
der elevene blant annet skal lære seg 
å bruke de nylig digitaliserte vare- og 
skipsanløpslistene fra norske tollsteder. 
Dette gir i tillegg elevene erfaring med 
bruk av primærkilder, men igjen fordrer 
dette mye av læreren.

Konkretisering av fortiden
Spillet er laget for bruk i undervisningen 
i den videregående skolen, men basert 
på min egen erfaring som lærer i UH-
sektoren, tror jeg også det kan brukes 
på grunn-nivå i bachelorutdanningen. 
Produksjonsforhold, markedsforhold 
og varestrømmer  er emner mange 
studenter har et noe uklart begrep om, 
men gjennom spillet blir ulne fortidige 
begreper konkretisert, og elever og 
studenter får en inngang til større 
samfunnsforhold gjennom det spesifikke 
og konkrete. 

«Trelast og kronen» krever at elevene 
deltar, og spillet burde dermed appellere 
til alle lærere som føler seg oppildnet av 
pedagogiske fyndord som aktivisering av 
studenter og elever, «flipped classroom» 

og deltakende læring. Men, i likhet med 
andre aktiviseringsverktøy, kan passive 
elever bli en utfordring under spillet, i 
særdeleshet fordi «Trelast og kronen» 
er et ganske komplisert spill.

Undervisningsspill søker å aktivisere 
ved å underholde. Dette kan være 
et problem, særlig hvis forsøket på å 
underholde får forrang foran ønsket om 
å opplyse. Jeg synes imidlertid ikke dette 
var et problem i «Trelast og kronen», 
men, som jeg allerede har vært inne 
på, har ønsket om at spillet skal være 
praktisk mulig å spille ført til kraftige 
forenklinger. 

 
Flere regioner kommer

I Dag Solstads «Roman 1987» er et av 
kunststykkene til hovedpersonen Fjord 
at han klarer å gjøre perioden 1536–
1814 interessant for sine studenter 
på Oppland distriktshøyskole. Nå 
er Fjord en oppfunnet romanfigur 
fra 1980-tallet, men min erfaring 
med studenter i dag er at de synes 
norsk historie fra Reformasjonen til 
Grunnloven er kjedelig. Det gjelder 
ikke alle, men det gjelder mange nok. 

Som 1700-talls historiker selv er 
det mitt håp at «Trelast og kronen» 
kan bidra til å endre dette, og til å øke 
interessen og høyne entusiasmen blant 
både lærere og elever for tidlig nytid som 
historisk periode. Dette er selvfølgelig 
mye å kreve av et undervisningsspill, og 
satsingen må i seg selv sies å være positiv 
for alle tidlig nytidsfans. 

«Trelast og kronen» handler om den 
sørøst-norske trelastnæringen, men flere 
spill er under arbeid og sammen vil disse 

gi flere perspektiv på næringsstrukturen 
i Norge på 1700-tallet.

Det planlegges i alt fire spill som 
tar utgangspunkt i hver sin region. 
Spillet om Vestlandet og Nord-Norge 
skal ta for seg tørrfiskeksporten, 
spillet om Trøndelag handler om 
kobberproduksjon og kobberhandel, 
og spillet om Sørlandet handler som 
Østlandet-spillet om trelast, men gir 
mer rom til sjøfarten. 

Bak spillene står folk med solid 
faglig kompetanse, både på den 
historiske perioden og på spill. Det 
er finansiert av Norges forskningsråd 
og utviklet av prosjektgruppen 
Historisk infrastruktur, som også har 
digitalisert og tilgjengeliggjort tollister 
gjennom nettstedet Historiske toll- og 
skipsanløpslister. Den grunnleggende 
spillmekanikken er laget av selskapet 
Alibier AS.

Spillet «Trelast og kronen» er i dag 
tilgjengelig i betaversjon på nettstedet 
Historiske toll- og skipsanløpslister.  
Den endelige versjonen, samt de andre 
regionspillene, vil bli gjort tilgjengelig 
der i løpet av sommeren 2017 på en 
CC-BY-SA-lisens, som betyr at spillet 
fritt kan benyttes så lenge det vises til 
opphavspersonene. Spillet kan lastes 
ned som en pakke der læreren finner 
spillbrett, pengesedler og spillekort 
han eller hun kan skrive ut, i tillegg til 
informasjonshefte og enkle digitale 
hjelpemidler. Det arbeides også 
med en trykket versjon av «Trelast 
og kronen» som skal kunne kjøpes 
i museumsbutikker og på lignende 
steder.
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Reisebrevet

Iran er en skattkiste for den historieinteresserte, enten man beskjeftiger 
seg med oldtidshistorie eller med moderne samtidshistorie. I dag forbinder 
nok mange Iran med Islam og religiøs fundamentalisme, men faktum er 
at Iran har en lang og svært innholdsrik religionshistorie å se tilbake på. 

Aleksander Engeskaug
Master i historie, School of Oriental and African Studies, London

Takht-e Suleyman i det nordvestlige Iran og noen 
betraktinger om de zoroastriske ildtemplenes 
økonomi

I før-islamsk tid, særlig under 
sasanide-dynastiet (224-651 evt.), 

var zoroastrismen den dominerende 
religionen i Iran. Det kanskje mest 
iøynefallende aspektet ved denne 
religionen var og er ild-kulten. Ilden blir 
betraktet som hellig og den blir voktet 
og tilbedt av prester i egne ildtempler. I 
det sasanidiske Iran var slike ildtempler 
spredt ut over hele imperiet, i alt fra store 
byer til små landsbyer. 

I 2016 mottok jeg HIFOs 
reisestipend for en studiereise til Iran 
for å besøke noen av disse ildtemplene. 
Reisen ble utført i forbindelse med 
en mastergradsavhandling jeg på det 
tidspunktet var i gang med ved School 
of Oriental and African Studies (SOAS), 
på University of London. 

Reisens bakgrunn og formål 
Temaet for avhandlingen var de 
zoroastriske ildtemplenes økonomi i 
den sasanidiske perioden. Akkurat som 
kristne kirker og klostre i middelalderens 
Europa, var de zoroastriske ildtemplene 
ikke bare sakrale bygg i fysisk forstand, 
men også institusjoner med en egen 
økonomi og en rekke økonomiske og 
sosiale funksjoner i samfunnet. Dette 
er likevel et aspekt ved Irans historie 
(og zoroastrismens historie) som hittil 
har blitt forsket lite på, og rekken med 
ubesvarte spørsmål er derfor lang. 

Hoveddelen av kildematerialet jeg 
benyttet i avhandlingen var skriftlige 
kilder, men det var også viktig for meg 
å oppsøke noen av de g jenværende 
tempelruinene i Iran. I forbindelse 

med mitt besøk i Iran var jeg spesielt 
interessert i å danne meg et bilde av ild-
templenes størrelse og utforming, samt 
hvordan de var plassert i forhold til den 
lokale topografien, særlig slike faktorer 
som landskap, jordbruksområder, og 
omkringliggende bosetninger. 

Takht-e Suleyman
Det ildtemplet som skulle vise seg å bli 
mest verdifullt for meg når det gjaldt å 
få svar på noen av spørsmålene mine var 
det store tempelkomplekset som kalles 
Takht-e Suleyman, eller «Suleymans 
trone», som ligger i det nordvestlige 
Iran, i det som gjerne kalles Det iranske 

Kurdistan. I før-islamsk tid var dette 
templet kjent under navnet Adur 
Gushnasp («Gushnasps ild»), og var 
et av de viktigste og trolig det største 
ildtemplet i sin samtid. 

Fra nærmeste by, Zanjan, tar det i 
dag om lag tre timer å kjøre med bil til 
Takht-e Suleyman. Landskapet er et 
typisk høyland – duvende fjell og åser 
i alle retninger, grønnkledde og relativt 
frodige tidlig på sommeren, golde og 
tørre på sensommeren og høsten. Det er 
svært spredd bebyggelse i området, ingen 
store byer, men en og annen landsby 
langs veien. Det samme har trolig også 
vært tilfellet i historisk tid helt tilbake 

Takht-e Suleyman, Takab, Iran (Foto: myself )
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til den sasanidiske perioden, da ingen 
større bydannelser er kjent i området.

Selve Takht-e Suleyman ligger svært 
vakkert plassert på et flatt platå på toppen 
av en liten høyde i midten av en stor 
dalformasjon. Ved første øyekast ser det 
hele ut som en stor militær festning. Det er 
omkranset med forsvarsverker og en smal 
vei leder opp til hovedporten. Når man 
kommer innenfor porten og begynner å 
vandre omkring blir det raskt klart for 
den besøkende at Takht-e Suleyman 
ikke var én enkelt tempelbygning, 
men snarere et stort tempelkompleks. 
Arkeologiske utgravinger viser at det 
her var mange bygninger, blant annet 
minst to ildtempler, et palass som trolig 

fungerte som kongelig residens, flere 
boligkvarter, samt andre bruksbygninger. 

Et svært iøynefallende element er 
også den blåfargede lille innsjøen midt 
på platået. I det hele tatt er Takht-e 
Suleyman et fascinerende sted å 
besøke, da man her finner en enestående 
kombinasjon av antikk historie og 
storslåtte naturomgivelser. 

Store og små ildtempler 
Takht-e Suleyman skiller seg klart 
fra mange av de andre zoroastriske 
ildtemplene i det sasanidiske Iran. Mange 
ildtempler var relativt små, ofte kun et 
rektangulært bygg som bestod av ett 
enkelt rom hvor ildalteret var plassert 

i midten, og ikke i et stort kompleks 
slik som Takht-e Suleyman. Dette er 
særlig tilfelle med de mange ildtemplene 
i provinsen Fars i det sørvestlige Iran. 
Et eksempel er det lille templet som 
ligger noen hundre meter bortenfor det 
berømte palasset til kong Ardashir I 
(224-242 evt.) i Firuzabad i Fars. 

 Når det gjelder geografisk plassering 
kan man bemerke at mange ildtempler 
var lokalisert sentralt i de store byene, 
og dermed kan betraktes som by-
templer, mens andre igjen befant seg i 
landsbyer og rurale områder. Takht-e 
Suleyman på sin side lå fjernt fra andre 
bosetninger. Hvis man sammenligner 
med europeisk middelalder kan man 
dermed kanskje si at Takht-e Suleyman 
har mer til felles med de avsidesliggende 
klostrene enn med kirkene. Det var et 
stort kompleks hvor prestene levde og 
oppholdt seg på fulltid, avsondret fra 
andre bosetninger. Noe som igjen reiser 
spørsmål om templets funksjon og rolle 
i samfunnet.  

Det er også verdt å legge merke til 
at det ikke er forutsetninger for å drive 
et omfattende jordbruk i fjellandskapet 
hvor Takht-e Suleyman befinner 
seg. Skriftlige kilder indikerer at 
størsteparten av templets økonomiske 
grunnlag trolig stammet fra kongelige 
donasjoner. Dette er også noe som skiller 
seg fra det vi vet om andre ildtempler, 
som i mange tilfeller var en integrert 
del av jordbruksøkonomien, både ved 
at templene selv var landeiere eller at 
prestene hadde funksjoner knyttet til 
drift og administrasjon av jordegods 
som var testamentert til religiøse formål. 

[bilde]reisebrevet/Lite ildtempel, F?r?z?b?d1.jpg

Ikke én tempeløkonomi 
 Besøket til Takht-e Suleyman ble nyttig 
fordi det utfordret oppfatningene jeg 
på forhånd hadde om hva et ildtempel 
skulle være for noe. Reisen lot meg 
innse at ikke alle ildtempler eksisterte 
under de samme økonomiske og sosiale 
forutsetninger. Det fantes neppe noe slikt 
som ett enkelt «økonomisk paradigme» 
for de zoroastriske ildtemplene i det 
sasanidiske Iran, men snarere mange, 
basert på en rekke variabler og forskjellige 
forutsetninger. 

Et sentralt poeng i avhandlingen min 
ble dermed at forskjellene og variasjonene 
mellom ulike ildtempler, særlig med 
hensyn til slike faktorer som størrelse og 
geografisk beliggenhet (som for eksempel 
kontrasten  mellom Takht-e Suleyman og 
det lille ildtemplet i Firuzabad i Fars), var 
noe som også gjenspeilte seg i templenes 
økonomi og rolle i samfunnet. 

Jeg ønsker til slutt å uttrykke min 
takknemlighet til HIFO for deres bidrag 
som muliggjorde min studiereise til Iran 
sommeren 2016.   

Lite ildtempel 1, Fīrūzābād (Foto: Aleksander Engeskaug)

Lite ildtempel 2, Fīrūzābād 
(Foto: Aleksander Engeskaug)
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Historikere vil, som humanistene 
på 1500-tallet, gjerne gå ad fontes 

– til kildene. Men hvor lenge skal man 
lete – ad nauseam? Historikeren spør 
for en venn, riktignok en amatør i det 
reformasjonshistoriske feltet, men 
som med undring lurer på hvorfor den 
første danske oversettelsen av Bibelen 
er så vanskelig tilgjengelig i dag – all 
den tid den og de ulike historiske 
bibeloversettelsene er nødt til å være 
sentrale som kilder, for litteraturvitere 
og teologer så vel som historikere.

Hvor er Bibelen? (Der er den)
I «Reformasjonsåret 2017», som Den 
norske kirke kaller 500-årsmarkeringen 
for starten på den protestantiske 

Reformasjonsbibelen i dag: 
utkast til en undring

«Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, udsæt paa Danske», het det på 
tittelbladet. Reformasjonen skulle tilgjengeliggjøre Bibelen på folkespråkene, 
men i «Reformasjonsåret 2017» er den første danske bibelen, utgitt i 
1550, underlig nok vanskelig å spore opp. Historikeren har tatt en liten 
runde for å forsøke å få svar på hvorfor det er slik.

Henrik Olav Mathiesen
Historikeren

reformasjon i Europa, ser veien 
ut til å være lang til den danske 
«Reformasjonsbibelen»: Christian 3.s 
fullstendige oversettelse fra 1550. 

Ett eksemplar av denne bibelen 
ligger for øyeblikket utstilt på Norsk 
folkemuseum på Bygdøy, i en utstilling 
som markerer reformasjonsåret. Men 
der er den en lukket bok: den ligger 
i en monter. Noen sider er riktignok 
avfotografert og kan sees på utstillings-
nettsidene. Men man kan ikke bla fritt 
i teksten.

Et opptrykk ville ha gjort nytten. En 
faksimileutgave fra 1928 under tittelen 
Christian den Tredjes Bibel: den første 
danske Bibel ligger visstnok i magasin 
på Teologisk bibliotek ved Universitetet 

Digital historie
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i Oslo. Men man kan ikke ta den med seg 
hjem. Grunnen til det er åpenbar. For 
dette er ikke bare en faksimile – det er 
en kopi, innbinding og alt. Eksempelvis 
selger Antikvariat Bryggen et eksemplar 
for 7 000 kr. For øvrig blir man henvist 
til originalen:

– Da jeg en gang trengte et sitat 
fra denne bibelen, kontaktet jeg 
Nasjonalbiblioteket, forteller Erling 
Sandmo, professor i historie ved UiO. 
– Da fikk jeg beskjed om enten å oppgi 
hvilke sider jeg trengte, slik at de kunne 
fakse dem til meg, eller så kunne jeg 
komme på spesiallesesalen og bla i utgaven 
selv – originalen, altså!

Reformasjonsbibelen er altså 
tilgjengelig, men allment tilgjengelig kan 
man vel ikke akkurat si at den er. 

Den ganske vanskelige Scrifft
Det er allikevel mulig å bla i 
Reformasjonsbibelen på en lettvint 
måte: En digitalisert versjon ligger åpent 
tilgjengelig på Det kongelige bibliotek 
i Danmarks nettsider. Problemet, 
derimot, er umiddelbart: «Kun adgang 
fra Danmark». Utenfor Danmark er det 
tydeligvis ProQuest som har karret til seg 
rettighetene. For lenken i Det kongelige 
biblioteks katalog går direkte til databasen 
«Early European Books: Printed Sources 
to 1700».

Det større problemet er kanskje at 
en transkribert versjon, og ikke minst en 
transkribert digital versjon, som vil gjøre 
det mulig for de mer utrente av oss å lese 
disse sidene, ikke er å finne. For 1500-talls 
dansk trykt i snirklete frakturtyper kan 

være vanskelig å tyde, selv for dem som 
har oppøvd frakturleseferdigheter fra før.

Den faglige forklaringen
Vi har bedt to teologer og en historiker 
å se på problemet.

– Jeg er nok litt i tvil om at det er 
veldig mange som synes frakturskrift 
er vanskelig, som vil være interessert 
i Christian 3.s bibel, bemerker Sivert 
Angel, førsteamanuensis ved Det 
teologiske fakultet på UiO.

Angel har et poeng. Det er kanskje 
ikke skrifttypene som står i veien for 
eventuelle moderne lesere (men les: 
forskere?). Men det var nettopp det 
vanskelige skriftuttrykket som var 
begrunnelsen for å transkribere og utgi 
et annet kildemateriale i år: Matros 
Trosners dagbok, som Historikeren 
omtalte i forrige nummer. Her var det 
imidlertid snakk om å transkribere gotisk 
håndskrift og ikke gotisk trykkskrift. 
Men hvor mange flere er det egentlig 
som kan lese frakturskrift fra 1500-tallet 
enn gotisk håndskrift fra 1700-tallet? 
En annen del av forklaringen på hvorfor 
Reformasjonsbibelen ikke er tilgjengelig, 
er kanskje at selve teksten ikke er så 
viktig?

– Når det gjelder å forholde seg til 
en etterreformatorisk bibelforståelse i 
Danmark-Norge vil jeg mene at andre 
tekster rett og slett har fremstått som 
viktigere for kirkehistorikere, sier Helge 
Asbjørn Staxrud, stipendiat ved Det 
teologiske fakultet på UiO. – Jeg tenker 
først og fremst på katekismetekster, 
salmebøker og postiller. Disse inneholdt 

en «korrekt» luthersk bibeltolkning og var 
mer for bruksbøker å regne sammenliknet 
med den dyre og uti lg jengelige 
praktbibelen, hvis mange feil og mangler 
også ble påpekt av samtidens teologer.

Den manglende betydningen av 
bibelteksten for historieforskningen kan 
bekreftes av en historiker:

– Bibelen har nok i stor grad vært 
overlatt til teologene og religions-
historikerne i praksis, sier Erik Opsahl, 
professor i historie ved NTNU. – Selv 
har jeg savnet en moderne utgave av 
kirkeordinansen, som riktig nok kommer 
ut nå i år. 

– Fraværet av en moderne og eventuelt 
transkribert utgave av Reformasjons-
bibelen i Norge har også kanskje noe med 
reformasjonens plass i norsk historie å 
gjøre, påpeker Opsahl.  

– Det er den danske bibel, om du 
forstår?

Manglende marked?
Historikeren sitter allikevel igjen med 
en fornemmelse (om ikke annet) av at 
langt mindre sentrale historiske tekster 
har blitt trykt opp på nytt gjennom de 

siste 150 år – det har ikke minst vært 
en av Den norske historiske forenings 
beskjeftigelser. Og det ser jo heller ikke 
ut til at Den danske historiske forening 
har forsøkt seg på å trykke opp denne 
første bibelen på morsmålet.

Er det og har det rett og slett ikke 
vært et marked for et opptrykk av den 
danske reformasjonsbibelen? Den norske 
kirke som andre kirker tar riktignok 
«avstand fra forsøk på å kommersialisere 
kristendommen», men skulle noen av 
oss i Historikeren-redaksjonen ha gitt 
bort en illustrert praktutgave av Bibelen 
i dåpsgave, er vi ikke i tvil om hvilken 
utgave det helst skulle ha vært.

Vi må kanskje ta tittelbladet 
bokstavelig og forbli håpefulle: «Guds 
Ord bliffuer euindelige». Uansett 
kommer Sivert Angel med et uvurderlig 
tips for dem som ikke vil vente på et 
eventuell nytt opptrykk av den danske 
reformasjonsbibelen: «I Tyskland har de 
akkurat gitt ut Lutherbibelen på nytt i 
en fantastisk flott faksimileversjon, med 
Cranach-illustrasjoner og det hele, som 
ikke koster alle verden. Det vil jeg si er 
en fin dåpsgave!»

Dersom noen av Historikerens lesere kan korrigere eller supplere dette 
vårt lille forsøk på å finne ut av det som kanskje viser seg å være en heller 
naiv problemstilling – hvorfor vi ikke kan få fatt på en lesbar 1550-bibel 
– mottas forslag, innspill og ytterligere kommentarer med takk og trykk.
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Vi ble kjent med Jørgen gjennom 
arbeidet i skoleseksjonen i Den 

norske historiske forening, HIFO. 
Jørgen var med på å starte skole-HIFO 
og forble et aktivt medlem så lenge han 
levde.  Det som brakte oss sammen var 
engasjementet for historiefaget og ønsket 
om å formidle faget til elevene våre på en 
slik måte at det ble viktig og meningsfullt 
for dem.

Jørgen Eliassen hadde tydelige 
meninger om hva historiefaget i skolen 
burde være. Slik det ble praktisert 
i mange klasserom, var det altfor 
passiviserende og reproduserende, 
mente han. Historiefaget burde være 
mer inkluderende og elevnært. Det 
burde ta opp i seg ferdigheter som 
kildekritikk, multiperspektivitet og 
vitenskapelig tenkemåte, og elevenes egne 
tanker og erfaringer burde trekkes inn 
i faget.  Disse tankene tok han med seg 
inn i HIFO, og de ble retningsgivende 

Jørgen Eliassen 1950–2017

Minneord

Jørgen Eliassen døde fredag 10. februar. Dermed har vi mistet en kollega og 
venn som var glødende opptatt av historiefaget og historiedidaktikk. 

Anne Kjersti Jacobsen, 
Karsten Korbøl og Herdis Wiig

for det vi har holdt på med i alle 
disse årene. Gjennom å organisere en 
historiekonkurranse, der ungdom skal 
forske på sin egen familiehistorie, og 
arrangere etterutdanningsseminarer for 
historielærere, var målet intet mindre enn 
å endre historiefaget i skolen.  Etter hvert 
har disse sidene ved faget også kommet 
inn som kompetansemål i læreplanene. 
Nå skal det sies at Jørgen også satt i 
grupper som skrev de læreplanene som 
er i bruk nå. I tillegg var han forfatter 
på flere læreverk i historie og deltok i 
debatter. Han hadde et stort faglig 
engasjement og tro på at historiefaget 
var viktig. 

I skole-HIFO var Jørgen et 
midtpunkt. Han leste mye og var svært 
kunnskapsrik. Han hadde en faglig 
trygghet og klare synspunkter, men også 
en beundringsverdig evne til ikke å være 
skråsikker. Ofte tok han kontakt med oss 
dagen etter en litt frisk diskusjon for å 

si – «jeg har ligget og tenkt i natt, og jeg 
er ikke så sikker lenger». 

Jørgen var opptatt av å knytte 
kontakter og bygge nettverk. Skole-
seksjonen i HIFO er medlem i 
EUROCLIO, en paraplyorganisasjon 
for europeiske historielærerforeninger.  
Hvert år blir det arrangert en 
stor internasjonal konferanse for 
historielærere, som skole-HIFO har 

deltatt på. Den første konferansen vi 
var på var i Tallinn i 2001. På flyet over 
satt vi og studerte deltakerlisten. Jørgen 
foreslo da at vi skulle bruke pausene til å 
knytte kontakter. Vi skulle ikke snakke 
med hverandre, men gå hver for oss. I hver 
pause skulle vi gå bort til en ny person, 
presentere oss og begynne en samtale. 
Takket være Jørgen og hans evne til å 
bli kjent med folk, fikk vi etter hvert 

Jørgen Eliassen (Foto: privat)
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et ganske stort kontaktnett, og mange 
av disse har deltatt på seminarer skole-
HIFO har arrangert.  

En liten sidegren med utspring 
i EUROCLIO, er det nordiske 
historielærernettverket vi ble en del 
av. Nettverket samles til nordiske 
historielærerdager i begynnelsen 
av august hvert tredje år. Vi hadde 
gleden av å invitere til noen fantastiske 
sensommerdager i Lyngen i Nord-Troms 
i 2009. Siste treff var på Åland for to år 
siden. I dette nettverket fikk Jørgen gode 
venner, for Jørgen hadde usedvanlig lett 
for å blir kjent med folk og å bli et sosialt 
midtpunkt.

Vi tre som er igjen i skoleseksjonen, 
vil først og fremst minnes Jørgen som en 
nær venn. I mange år møttes vi alltid hos 
Jørgen. Han vartet opp med øl, vin og 
lekre retter. Når vi la ned frivillig arbeid, 

måtte vi ha det hyggelig, mente han.  
Etter hvert som historiekonkurransen 
vokste og bidragene ble flere og flere, fant 
vi ut at vi måtte reise bort en helg for å få 
lest alle sammen. Dermed ble tradisjonen 
med vårseminar på vertshuset Vita Elgen, 
en tidligere skysstasjon på en nedlagt 
jernbanestasjon ved Åmotfors i de 
värmlandske skoger, etablert.  

Vi vil takke Jørgen for alt arbeid han 
har lagt ned i vår organisasjon. Men først 
og fremst vil vi takke for et langvarig 
vennskap som har betydd mye for oss. 
Jørgen var en person som satte spor 
etter seg.  Han var morsom og seriøs, 
kunnskapsrik og engasjert. Han kunne 
være kritisk, hadde klare meninger og 
gikk ikke av veien for en frisk diskusjon. 
Men først og fremst var han raus, glad i 
mennesker og en god venn. Vi vil savne 
ham.

Den nysgjerrige historikeren har 
nemlig alltid hatt en egen evne til 

å komme i kontakt med mennesker og 
skape engasjement rundt seg. Slik har 
Lars fått mange venner og prosjekter. 
Men ikke alle har satt like stor pris på den 
selvtitulerte rabulisten fra Lambertseter. 
Ved enkelte anledninger har Lars blitt 
sett på som for frittalende. Mer om det 
senere.

Som historiker har Lars Thue satt 
tydelige spor etter seg – både for faget 
og i offentligheten – særlig med de 
store prosjektene om Norges kraft- og 
telehistorie. Selv om infrastruktur på 
mange måter har vært en rød tråd, er 
det ikke lett å gi en enkel karakteristikk 
av Lars som historiker. Som Harald 
Rinde skriver i festskriftet til trekløveret 
som nylig nådde pensjonsalder fra 

Lars Thue – konstruktiv rabulist

Med sin karakteristisk smittende latter og åpne væremåte kommer 
professor emeritus Lars Thue til mitt kontor på Handelshøyskolen BI 
for å slå av en prat om sitt liv og virke. Det er naturlig at vi møtes på vår 
felles arbeidsplass, hvor Lars har holdt til siden 1988. Egentlig var jeg litt 
skuffet over ikke å bli invitert til det ærverdige kontoret Johansson-familien 
har stilt til disposisjon for den pensjonerte professoren i sentrum av Oslo. 

Pål Nygaard
BI

Arbeideren. Som 17-åring jobbet Thue ved AS 
Radio Industrier i Oslo. (Foto: Thorleif Karlsen)

historikermiljøet på BI, har Lars hatt en 
særegen evne til å kombinere teoribruk, 
grundige detaljanalyser og innlevelse på 
en elegant måte, med en affinitet for å 
sette den historiske utvikling i system 
og modeller. 

Når Lars forteller om livet sitt, så 
kan det umiddelbart høres ut som om 

Seniors perspektiv
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en serie tilfeldigheter har ført ham 
til å bli historiker, og til å drive med 
den type historieskrivning som han 
har holdt på med. Et tilfeldig møte 
på trikken, en telefon fra venn eller 
kollega har ført til at livet og karrieren 
tok en ny retning. Samtidig er det ved 
nærmere analyse en bemerkelsesverdig 
kontinuitet i interessene han forteller 
om; fra den opprinnelige tekniske 
interessen, samt t idl ig polit isk 
engasjement og nysgjerrighet for å 
finne ut av samfunnet og kapitalismen.

             
Drømmen om å bli ingeniør

Du har fortalt meg at du egentlig ikke 
skulle bli historiker?

– Nei, altså, jeg var jo generelt dårlig 
på skolen veldig lenge. Og det faget 
jeg gjorde det kontinuerlig dårligst i 
var historie. Historie framstod som 
noe arkaisk og gammaldags, og som et 
kaotisk kar av brokete faktabiter. Jeg 
skulle jo bli ingeniør, eller tekniker som 
det het. Bestekameraten min og jeg var 
veldig interessert i det som skjedde på 
radiofronten. Vi gikk med avisene både 
morgen og kveld, og vi brukte pengene 
på å kjøpe transistorer, radiorør, 
motstandere og kondensatorer. Så lagde 
vi fm-sendere og forsterkere, og syntes 
dette var et fascinerende felt. Tenk på 
det at med en diode, en spole og en 
kondensator med antenne, så kunne 
vi få inn radiosignaler fra universet!

Drømmen om å bli ingeniør førte til 
en plan om utdanning på Oslo Tekniske 
Skole. For å begynne der måtte man ha 
ett års praktisk arbeid. På samlebåndet 
til A/S Radioindustri på Helsfyr satt 

Lars og monterte TV-apparater for 
Phillips. Lars ble med tiden lei av 
lodderøyk, dioder og likerettere. Han 
hadde tidlig blitt politisk engasjert og 
gradvis modnet ideen om å ta artium seg 
hos rabulisten fra Lambertseter. Godt 
hjulpet fram av en ivrig norsklærer på 
realskolen ved navn Georg Johannesen 
begynte Lars å lese og mene mye. Det 
politiske engasjementet hadde en 
brodd mot Arbeiderpartiet, som på 
60-tallet framsto som en betongblokk 
med makta, og Lars oppsøkte partiet 
han oppfattet som et friskt alternativ 
og meldte seg inn i Unge Høyre. 

Mens han gikk på realskolen 
skrev Lars jevnlig for det lokale Unge 
Høyre-bladet Konservietten. Så kom 
Vietnamkrigen, konf likten som bidro 
til så mye politisk engasjement for en hel 
generasjon. Lars skrev kritiske artikler 
i Konservietten – mot amerikanernes 
krigføring. Kort tid etter var Lars på 
vei over mot venstresida. Et viktig dytt 
på veien dit fikk han av artikkelen 
«om engasjement» som gymnasiasten 
Knut Kjeldstadli skrev i en antologi 
Tore Linné Eriksen redigerte basert 
på en essaykonkurranse for landets 
gymnasiaster.

Den nysg jerrige og krit iske 
debattanten Lars var kanskje i en 
formativ fase, for å vende hans 
analyseform mot ham selv, og lot sjelden 
muligheten til en frisk diskusjon gå 
fra seg. I militæret var Lars sjåfør 
og radiotelefonist til batterisjefen. 
Som abonnent på Orientering og 
Internasjonal politikk hadde Lars 
mye på hjertet. I knappeteltene og 

batterisjefens time benyttet han 
anledningen til å stil le kritiske 
spørsmål. Han ble aldri korporal. 
Den plagsomme, samfunnsengasjerte 
lesehesten ble imidlertid ikke bare 
upopulær. Lars ble bedt om å holde 
forelesninger for sine medsoldater som 
tok forberedende, som han selv også 
benyttet førstegangstjenesten til å ta 
eksamen i.

Fanget av historiefaget
Etter militæret var Lars klar for 
universitetsstudier.

– Det ble sosiologi-studier, for 
der kjørte Berit Ås en serie med 
sosialpsykologi og sosiologifaget var jo 
attraktivt for en samfunnsengasjert fyr. 

Etter å ha kommet i gang med 
studiene var Lars på jakt etter et parti for 
å kanalisere sitt politiske engasjementet. 

Teknikeren som ble historiestudent. Dudley Dillard på pensum. (Foto: Privat.)
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– Jeg prøvde meg først på studiesirkel 
i SUF, men jeg er jo en kritisk rabulist, 
så allerede etter første møte kom Marit 
Allern, som var studieleder, bort til meg 
og sa: veldig fint at vi får alternative 
synspunkter men vi må holde oss innenfor 
marxist-leninisten Mao Tse Tung’s 
tenkning. Veien gikk derfor videre til 
SF’s lag på universitetet hvor Lars ble 
leder i 1970. 

På Blindern kretset diskusjonene 
blant studentene disse årene omkring 
sosialisme, og hva som var den rette veien 
til en sosialistisk samfunn. Dermed fattet 
Lars interesse for arbeiderbevegelsens 
historie. 

– Det helt skjellsettende for meg var 
lesningen av Sigurd Evensmos triologi 
Grenseland. I bind to, Flaggermusene, 
kommer vi nær inn på de politiske 
rivningene mellom revolusjonære 
og reformister i arbeiderbevegelsen. 
Arbeideren og reformisten Inge blir 
etter hvert mer opptatt av å skaffe 
stedet elektrisitetsverk og arbeidsfolk 
velferdsgoder enn å arbeide mer målrettet 
for revolusjon. Til skuffelse for sine 
revolusjonære journalistvenner. Jeg fikk 
sansen for Inges konstruktive tilnærming 
til politikken.  Så konklusjonen var at jeg 
må se nærmere på fortida. Jeg ble fanget 
av faget.

Kapitalens opprinnelige 
akkumulasjon

Under ledelse av Sivert Langholm 
vokste det fram et sosialhistorisk 
miljø på Blindern på 1970-tallet. 
De f leste skrev om undertrykte og 
underklassen, men Lars ville undersøke 

kapitalens opprinnelige akkumulasjon. 
Hovedfagsoppgaven handlet om 
framveksten av industrikapitalister i 
Kristiania. Lars ville finne ut «hvor de 
fikk penga fra». Her var han innovativ 
på to måter, som siden har karakterisert 
hans virke som historiker. For det første 
brukte Lars Marx’ teorier for å undersøke 
framveksten av kapitalismen i Norge. I 
Kjeldstadli’s lærebok i historie tjener Lars’ 
hovedfagsoppgave som eksempel på at 
teori kan være nyttig i historieforskningen, 
hvor Kjeldstadli uttaler at «uten denne 
teorien kunne han ikke stilt de interessante 
spørsmålene».

For det andre var Lars nytenkende 
når det kom til å finne fram til 
relevante kilder. Lars var sannsynligvis 
den første historikeren som gikk til 
branntakstprotokollene og utnyttet dem 
som historisk kilde til industrialiseringen. 
I protokollene ble det taksert hver gang 
nye maskiner kom til, eller bygninger 
endret. Dermed kunne Lars følge de 
ulike virksomhetenes utvikling og 
kapitalakkumulasjon. Et hovedfunn Lars 
gjorde var at bransjene stilte ulike krav 
til kapital, som igjen påvirket den sosiale 
rekrutteringen til industriborgerskapet. I 
tekstil-industrien måtte en ha mye kapital 
for å kjøpe maskiner fra England, mens 
man i verkstedsindustrien kunne starte 
opp med billigere og enklere maskiner. 
Studien til Lars ble lagt merke til. Sivert 
Langholm har uttalt at Lars «fikk meg til 
å fryse på ryggen når han skrev». Allerede 
før hovedoppgaven var levert ble Lars 
rekruttert til å skrive Askers historie. 

Det å få jobb for nyutdannede 
historikere var ingen enkel oppgave 

Aktivisten. Lars Thue like i forbindelse med EF-avstemningen i 1972. (Foto Privat.)

på begynnelsen av 80-tallet. Blant 
de unge og lovende historikerne ble 
arbeidssituasjonen hyppig diskutert. 
I denne situasjonen var Lars med på å 
starte Norsk Historikerforening (HIFO) 
etter initiativ fra Knut Kjeldstadli. Etter 
boka om Askers historie fikk Lars oppleve 
sin første oppdragskonflikt i forbindelse 
med et halvårsprosjekt om Sandefjord 
energiverks historie, som aldri ble 
utgitt. Ferden gikk videre til en bok om 
Norges ”guleste forbund”, Kommunale 
Funksjonærers Landsforbund. Men 
for Lars begynte tilværelsen som 
oppdragshistoriker å tære på. Han 
var blitt familiefar. Usikkerheten og 
harde leveringsfrister ødela gleden ved 
historiefaget. Derfor bestemte Lars seg 

for å søke mer sikre arbeidsforhold midt 
på 80-tallet. 

Liberalisering: arbeidsfelt eller 
studieobjekt?

– Teledirektoratets forsknings-avdeling på 
Kjeller utlyste stilling som informasjons-
konsulent. Det var en stilling de ikke 
hadde hatt før, men nå skjønte de at det 
var på tide å fortelle om hva de drev på 
med. Den fikk jeg. Det var fryktelig moro 
for meg som var interessert i teknologi. Jeg 
havnet i et fantastisk miljø med innmari 
flinke folk. 

Året etter forlot Lars sin sjef 
stillingen i Teledirektoratet for å være 
med og starte opp det som i dag heter 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 
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Bakgrunnen for dette nye statlige 
organet var liberaliseringen av sektoren, 
som skapte behov for en regulerende 
myndighet. Lars ble bedt om å følge med 
dit som informasjonskonsulent. Her fikk 
Lars raskt mye tillit og ansvar. Han ble 
blant annet med og representerte Norge 
i CEPTs langtidsplanleggingsgruppe – 
organisasjonen som koordinerte post- og 
telereguleringer i Europa – i riksdagshuset 
i Berlin. Det glitrer i øynene til Lars når 
han forteller om dette. 

«Dette var midt under liberaliseringa, 
det var så morsomt. Jeg hadde regulær 
jobb, som jeg klarte bra, og kunne gå hjem 
klokka fire.» 

Men så i 1988 får Lars en telefon. Det 
er Even Lange. Lange hadde startet opp 
Bedriftshistorisk senter, en institusjonell 
overbygning for en gruppe som drev 
næringslivshistorisk oppdragsforskning, 
som i 1989 formelt ble innlemmet som 
avdeling for økonomisk historie på BI. 
Lange lurte på om Lars var interessert i 
å skrive Statkrafts historie. Lars ble på ny 
fanget av historiefaget.

Midt i vår samtale stopper Lars opp, 
sukker, og bryter ut i en tilsynelatende 
åpenhjertig avsløring: 

– Hvis jeg skal vurdere det i dag, så var 
det dumt av meg å bli historiker. 

Han er rask med å legge til at han har 
hatt det mye moro, 

– Men, det har jo vært et helvete. 
Dette har jeg holdt på med til jeg ble 70 
år, sittet oppå hemsen og på kontoret 
og stressa for å få levert ting, veldig mye 
spennende og lærerike ting, men den 
balansen mellom å leve et ålreit liv og ha 
fryktelig mye å gjøre, den balansen mellom 

jobb og familie, tror jeg hadde vært bedre 
i forvaltningen. 

Kan vi så stole på at Lars angrer på at 
han ble historiker? Kanskje ikke helt. For 
når han vender tilbake til fortellingen om 
hvordan Statkraft-prosjektet kom i gang, 
så kommer det fram at han møtte opp 
personlig hos Norske elektrisitetsverkers 
forening og foreslo at de burde la ham 
skrive en jubileumsbok til det forestående 
jubileet sitt før han ble byråkrat. I tillegg 
avslører Lars at han forsøkte å overtale 
sine sjefer i Televerket til å gi ham årsverk 
for å skrive deres historie mens han var 
byråkrat. At Lars kom til å stå i spissen 
for trebinds-verkene om norsk kraft- og 
tele-historie var med andre ord ikke helt 
tilfeldig.

Kraft og tele
Når det er sagt, så var det også et innslag 
av tilfeldighet som førte Lars bort fra 
byråkratiet og inn i oppdragshistorien 
igjen. Lars forteller at Statkraft nok 
hadde sett for seg én bok, som fortalte 
historien fra statskraftsverkene ble en 
egen institusjon rundt 1960. Men Lars 
hadde andre visjoner. 

– Skulle jeg gidde dette, jeg som hadde 
det så bra der jeg var, så skulle vi jaggu 
smelle til. Så jeg foreslo tre bind og tre 
årsverk på hver, og regnet med at det ikke 
gikk. Det så ut som om direktøren ble 
forbløffet og måtte holde maska da han 
innså at han hadde sagt ja til tre bind . 

Lars gikk i gang med å skrive det 
som var tiltenkt å være første bind om 
statens engasjement for kraftutbygging 
fra 1890 til 1947. Så ble Lars på nytt 
innhentet av liberaliseringa i Norge. I 

1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Av 
flere grunner ble dette først en katastrofe 
for Statkraft som tapte store penger. 
Dermed ble de to neste bindene lagt på 
is. På 2000-tallet da Statkraft begynte å 
tjene penger, ble Lars kontaktet på nytt, 
og trebinds-verket ble realisert med Dag 
Ove Skjold og Yngve Nilsen med som 
medforfattere.

I mellomtiden hadde Lars klart å skape 
et nytt stort prosjekt, om norsk telehistorie. 
Nok en gang gikk Lars offensivt til verks, 
og foreslo et trebindsverk. Televerket 
sendte forprosjektrapporten til ekstern 
evaluering, som anbefalte det. Sammen 
med seg på dette prosjektet fikk han 
Harald Rinde og Harald Espeli, som skrev 
hvert sitt bind. Det ble starten på en travel 
tid for Lars. På begynnelsen av 2000-tallet 
ledet han i tillegg til teleprosjektet flere 
energihistoriske prosjekter, og var i 
tillegg involvert i undervisning på BI. 
Arbeidspresset var stort, og det var ikke 
alltid like lett å rekke leveringsfristene. 
Arbeidet med telehistorien ble forsinket. 
Så var det dette med engasjement, og 
ønsket om å stille kritiske spørsmål og 
bidra til debatt.

       Evne og vilje til å skape debatt 
Like før boka til Lars om telehistorien 
skulle komme ut lot han seg intervjue av 
magasinet Computerworld med kritikk 
av Telenors monopol på telenettet. Da 
var det allerede konflikter knyttet til 
Lars bidrag i telehistorien. Det endte 
med at ledelsen i Telenor avlyste det 
planlagte lanseringsseminaret. Ryktene 
sier at de også forsøkte å forhindre at 
boka ble solgt i bokhandelen. Men den 

faglige mottakelsen av boka var svært god.
Det stoppet imidlertid ikke der. 

Et par år senere var Lars invitert for 
å holde et foredrag om «Statkrafts 
sjel» for strategiavdelingen. Dagen 
før ringte Dagens Næringsliv fordi 
Energiveteranene, som Lars var med i, 
hadde uttalt at staten måtte ta kontroll 
over Statkrafts utenlandsengasjement. 
Til avisa lanserte Lars at utenlandsdelen 
av Statkraft burde skilles ut. Det ble et 
stort oppslag. Da Lars dukket opp for å 
holde sitt foredrag kom representanter 
for konsernledelsen løpende mot ham og 
sa «hvordan kunne du gjøre dette Lars?». 
Sannsynligvis førte denne medieuttalelsen 
til at Lars mistet et prosjekt han hadde 
veldig lyst på. Han hadde allerede laget et 
forprosjekt som Statkraft interesserte seg 
for den såkalte Samkjøringsmodellen og 
hvordan ikt-systemer kobler seg opp mot 
elsystemer i kraftforsyningen. 

I dette prosjektet lå alt til rette for 
at Lars kunne forfølge sin primære 
forskningsinteresse; for sammenhengen 
mellom teknologiske og sosiale systemer, 
eller materielle og institusjonelle 
strukturer om du vil. Interessen for 
systemteoretiske innganger til historien 
fant han næring hos, og inspirasjon fra, 
internasjonale kolleger og venner. På en av 
de internasjonale konferansene til Social 
History of Technology oppsøkte Lars 
den svenske historikeren Arne Kaijser. 
Kaijser skrev så innsiktsfullt, men også 
komparativt om tele- og elsystemer. 
Det ble starten på et vedvarende faglig 
og sosialt vennskap. På samme måte 
fikk Lars kontakt med Thomas P. 
Hughes, som Lars gir samme status for 
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teknologihistorie som Alfred Chandler 
har hatt for næringslivshistorie. Lars 
fikk Hughes til å være en periode som 
gjesteforsker på BI. Under en middag 
lanserte Lars denne historiografiske 
teorien, og mente Hughes på samme 
måte som Chandler burde ha fått en 
artikkelsamling som samlet Hughes 
hovedbidrag på feltet. Det synes Hughes 
var en god idé, og la til: I want you to 
make that book, Lars. 

– En tillitserklæring, men i mangel 
av tid ble det med ideen.

Lars har vist en unik evne til å skape 
prosjekter. Prosjekter om posthistorie, 
nordiske kapitalismevarianter, sparebank-
historie og Johansson-familien utfyller 
kraft- og tele-historiene. Kanskje Lars’ 
viktigste bidrag er debattboka Strøm og 
styring, hvor målet var å stimulere til 
offentlig debatt om kraftliberaliseringa 
med å sette energiloven av 1990 i historisk 
perspektiv. Tilværelsen som professor 
emeritus har ikke bremset opp på 
nysgjerrigheten og engasjementet. For 
tiden holder Lars på med flere prosjekter, 
som selvfølgelig handler om både 
kapitalisme og kraft. Ja, så venter fortsatt 
en bok om Agder Energis historie på 
publiseringsdato, et annet prosjekt hvor 
Lars’ åpne og nysgjerrige undersøkelser 
av nylige interne konflikter ikke bare har 
blitt godt mottatt.

Setter oppdragshistorien grenser for 
kritisk forskning?

Lars og jeg blir enige om å snakke mer 
om det å gi offentlig uttrykk for sine 
meninger: 

– De som vet noe om en bedrift er 
de som jobber i bedriften eller de som 
har forsket på den, stort sett. Og hvis 
ingen av de skal få lov å fortelle hva de 
vet om bedriften, så blir det et veldig 
dårlig offentlig ordskifte. Jeg har kunnet 
noe om telekommunikasjoner og kraft 
som jeg har ment hører hjemme i det 
offentlige ordskiftet. På BI hadde vi 
hatt noen diskusjoner om det. Kanskje 
er det best at man i hvert fall ventet 
med å mene noe kritisk til et prosjekt 
er fullført. Ulempen er at du kanskje 
mister et prosjekt, sånn som jeg gjorde.

Hva sier det om en organisasjon 
som reagerer slik Statkraft g jorde på 
meningsytringer fra en forsker?

– Altså, jeg tenkte, de er en 
organisasjon med tusenvis av mennesker 
med topp folk og en egen, stor strategi-
avdeling som jeg i dag skal holde foredrag 
for. Jeg er en liten mus, en historiker, 
som piper. Hvorfor kan de ikke bare 
legge inn et vektig motinnlegg i stedet? 

Er det riktig det ryktene sier at du 
fikk Høyre til å snu i spørsmålet om 
delprivatisering av Statkraft?

– Jeg vet jo ikke det. Men altså, 
dette gikk Høyres Nikolai Astrup 
ut med, at hele Statkraft skulle 
delprivatiseres, men vi skulle likevel 
beholde arvesølvet. Så var mitt 
spørsmål: Hva mener han med det? 
Energiveteranene gikk jo mot dette, 
så jeg skrev om det i Klassekampen, 
Dagens Næringsliv og Nytt Norsk 
Tidsskrift, og jeg har ikke sett noen 
andre ta for seg dette spørsmålet like 
grundig. Nå har Høyre endret på dette, 

Akademikeren. (Foto privat).

slik at det bare er utenlandsdelen de vil 
delprivatisere. Om jeg har bidratt, vet 
jeg jo ikke, men kanskje noen i partiet 

har lest artiklene mine?
Så da var jeg kanskje ikke bare en 

liten mus allikevel.
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?QUIZ

1
2

I hvilken by arrangeres norske historiedager 2017.

Hviken NTH-professor spilte en viktig rolle både i produksjonen av tungtvann ved 
Vemork - og senere også i planleggelsen av sabotasjen mot tungtvannsanlegget på Rjukan?

Det moderne laksesportsfisket med stang var det Thonning Owesen og hans britiske 
venner som begynte i Nidelva. Når var dette?

3

4

Trondheimsquiz

Som de fleste nå kanskje har fått med seg skal årets historiedager arrangeres i 
Trondheim. Redaksjonens egen Marthe Glad Munch Møller utfordrer derfor 
Historikerens lesere til quiz om Trondheim. Svar på neste side. Lykke til!

Trondheims første funkisgård var 
Melandsøgården, det første bygget tegna 
av arkitekt Maja Melandsø. Hvilket år ble 
gården reist?

Gråkallbanen var lenge den eneste 
trikkelinja i Norge utafor Oslo. Men når 
ble den åpna?

Etter bybrannen i 1681 leda en luxemburgsk 
adelsmann gjenoppbygginga av Trondheim. 
Hva het han? 

Hvor oppbevares kronregaliene i norges 
kroningsby.

6

5

7
Arkitekt Maja Melandsø (Foto: privat)

Gråkallbanen åpnet i 1924. Her fra 1927 (Foto: Anders Beer Wilse)

1) Trondheim

2) Leif Tronstad

3) 1820-tallet.

4) 1932 

5) 1924

6) Johan Caspar de Cicignon

7) I kjelleren på erkebispegården

Svar
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Fotospalten

Familiebilde i fotokrom

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Historiske svart-hvitt fotografier 
fargelegges i vår tid ved hjelp av 

photoshop. Slik søker man å øke nærheten 
til innholdet. Retusjeringen gjør samtidig 
det opprinnelige mediets historiske utrykk 
fjernere.  Men også på 1800-tallet oppstod 
metoder for å fargelegge samtidige 
fotografier, både ved håndkolorering og 
ved fargetrykkmetoder. Fotokrom, en 
litografisk trykketeknikk, ble utviklet i 
Sveits og lansert av firmaet Photochrom 
Zürich, PZ. Et svart-hvitt negativ ble 
overført til sten og trykket med bruk av 
6-15 stener i ulike farger. Fotokrom ble 
en utbredt produksjonsform for bilder. 
I perioden fra 1890 og frem til første 
verdenskrig var den i bruk for å publisere 
bildemotiver for markedet i høye opplag, 
i Sveits eller hos lisenshavere i England 
og USA.

I år markeres 100 årsjubileet for det 
første samiske landsmøte som ble avholdt i 
Trondheim i 1917, Tråante 2017. Samiske 
motiver har en enda lengre tradisjon i 
den internasjonale bildepresentasjonen av 

landet. Ofte gjennom et slikt gruppebilde 
foran lavvoen. Slik representer denne 
familien en folkegruppe og et levesett. 
Bildene ble skapt for et internasjonalt 
publikum i en kosmopolitisk tidsalder 
der fotografier fra hele verden ble utgitt i 
dette formatet.

Nærmere: Hinsides det internasjonale 
genrebildets typologier kan dette bildet 
også gis et lokalt og individuelt innhold. 
Ifølge lokalhistoriske kilder i Vesterålen 
er bildet av reindriftsfamilien Inga. Ved 
komsen står Ingrid og ektemannen Nils 
med barna Berit og Ole. Til høyre sitter 
Ingrids søster Ellen med barna Inger Anna 
og Tomas. I forgrunnen hviler en hund.

Fotokromtrykkene hadde gjerne 
utstrakt bruk av akvarellaktige farger. 
Men i dette bildet er fargene hovedsakelig 
brukt til å poengtere klesdraktene mot en 
nøytral bakgrunn. Katalognummer, 7123, 
og tittel, «Lappefamilie» er som vanlig 
påtrykt i gullbokstaver. Tittelen markerer 
fotokrombildets historiske distanse til 
vår tid.

«7123.Lappefamilie». Fotokrom. 16,6x22,6 [1896]. Nasjonalbiblioteket.
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