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Marthe Hommerstad
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I

disse dager samles «historikerfamilien» seg i Tønsberg. Årets store møteplass
for historikere finner sted – og nok en gang har vi mulighet til å se, høre og
utveksle ny kunnskap og gamle vennskap. Historikerfamilien omfatter mange –
mange flere enn de som oftest tar plass eller synes i offentligheten. Vi er forskere,
formidlere, bevarere, entreprenører, arkivarer, museumsansatte, undervisere,
lærere, oppdragsforskere, frilansere, forfattere og en mengde andre. Vi kjennetegnes
av nysgjerrighet, formidlingsglede, et ønske om å bevare, vi vil kontekstualisere,
aktualisere og vise et samfunnsansvar for at kunnskap om fortiden skapes, fornyes
og forvaltes.
Etter fem år som leder og nestleder av HIFO er det på tide å sende vervet videre.
Det har vært spennende år, preget av politiske saker som har vært mer omfattende
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og tatt lengre tid enn hva en så for seg. Overgangen til Open Access for Historisk
tidsskrift var en sak styret jobbet med i nesten hele min styreperiode fra jeg ble
valgt inn som vararepresentant i 2009. Forvaltningen av HIFOs eierskap til HT
vil imidlertid også oppta styret i uoverskuelig fremtid. Den norske historiske
forening ble grunnlagt i 1869 for å starte et vitenskapelig tidsskrift, og Historisk
tidsskrift kom med sitt første nummer i 1871. Det gjør tidsskriftet til et av de eldste
vitenskapelige tidsskriftene i Norge, og denne arven er det viktig at opprettholdes
også for fremtiden – selv om publiseringsmønstrene i dag er helt annerledes enn
for 150 år siden er det viktig at HT fortsatt vil være tilgjengelig for vitenskapelig
publisering også for de som ikke er tilknyttet universitet- og høyskolesektoren.
En annen sak som har preget de siste årene av styrets arbeid er det som
startet med omorganiseringen av Riksarkivet og statsarkivene og har endt med
Arkivlovutvalgets fremlegg til ny arkivlov. Dette arbeidet er ikke ferdig, per i dag
avventer vi høringsrunde fra departementets side. Denne saken har vist at politiske
avgjørelser og prosesser er viktige for HIFO. Skal vi være en interesseorganisasjon
må vi målbære vårt syn og forklare våre utfordringer som personvernlovgivning,
helsepersonelloven og arkivloven vil gi oss som forskere. For en frivillig organisasjon
er det en stor jobb å følge opp og holde seg orientert om de prosessene som foregår,
og når og hvor HIFO kan og skal engasjere seg. I mange tilfeller er dette lovgivning
som vil ha betydning for bruk av kilder – kilder vi som historikere er helt avhengig
av. Vernet om en persons opplysninger skal avveies mot samfunnets krav og behov
for å vite og forstå fortidens handlinger.
Det siste året har også arbeidet med nye læreplaner til skolen vært viktig. Vi
har heldigvis en egen skoleseksjon som kan aksle denne oppgaven i samarbeid
med resten av styret. Utdanningen og vektleggingen av historie fra 1. klasse i
grunnskolen til 3. klasse på videregående betyr også mye for historieforståelsen
og –kunnskapen i det norske samfunnet. Hva vil de som ikke blir historikere vite
om vår felles fortid, både i Norge og i verden?
Siden jeg nå tar farvel med styrearbeidet i HIFO vil jeg også takke. Takke alle de fine
folka jeg har blitt kjent med, alle styremedlemmer, lokallag og tidsskriftredaksjoner
som jobber frivillig for at HIFO skal være en levende organisasjon. Jeg vil takke
for all støtte i tunge prosesser og all energi og historieglede jeg har fått dele med
fagfeller i hele Norge. Noen dager har vært ensomme, men i møte med dere har det
alltid blitt oppveiet av en enorm glede. Jeg har vært stolt av å representere HIFO,
og vil med dette takke alle medlemmer for tilliten jeg har blitt vist.
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Forsidebilde: Slottsfjelltårnet i Tønsberg. ca. 1900-1920 (Foto: Tønnes Sandstøl (1845-1924)/
Stavanger byarkiv)
Den norske historiske forening ble stiftet i 1869 og utgav 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.

D

ette nummeret er preget av at det snart er historiedager i Tønsberg.
Årsmøteinnkalling følger bladet, sammen med annen informasjon om det
som skjer i løpet av disse dagene. Historikeren, ved Vibeke Kieding Banik, har også
tatt en prat med arrangørene for å ta tempen på de siste forberedelsene.
En av vårens viktige saker på arkivfeltet er utkastet til ny arkivlov. Denne vil
påvirke oss som historikere, både som gjester på lesesalen på arkivene og som
utøvere av arkivfaglig arbeid. Caroline Juterud gir en oppsummering av de viktigste
perspektivene i lovutkastet. En høringsrunde er under oppseiling og HIFO vil
engasjere seg. Historikeren vil følge opp behandlingen og mottakelsen av lovutkastet
både i offentligheten og internt i HIFO.
I et leserbrev stiller Øystein Idsøe Viken – med henvisning til HIFOs
jubileumssatsing «150 artikler for 150 år» – spørsmålstegn ved om det er HIFOs
oppgave å produsere artikler gratis for Store norske leksikon. Initiativtager for
prosjektet, Hallvard Notaker, svarer.
Seniors perspektiv er viktig å ha med seg i mange henseender. Igjen er det
historikermiljøet i Trondheim, ved Ragnhild Green Helgås, som vil hedre en av sine
egne. Denne gangen får vi et innblikk i Ola Svein Stugus karriere og perspektiver
på historiefaget.
Vi bringer også de faste spaltene «anmeldelser og omtaler», «fotospalten»,
«HIFO-nytt» og «notiser» og oppfordrer medlemmer som har noe på hjertet om
å sende oss en epost på historikeren@hifo.no
God lesning og gode historiedager!

Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo
Kontortelefon: 22 85 72 70
Historikeren kommer ut med fire nummer i året. Manusfrist for hefte 3, 2019: 19. august
Manuskripter sendes redaksjonen som vedlegg til e-post skrevet i Word, til historikeren@
hifo.no. Annonsepriser (svart-hvitt/farge): 1500/2500 kr per helside, 750/1500 kr per halvside.
Grafisk produksjon: Kjersti Hjelmeland Brakstad. Trykk: Hurtig-trykk
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Tønsberg klar for historiedagene
Den 14.-15. juni arrangeres Norske historiedager i Tønsberg, med det
overordnede temaet «150 år med historisk forskning i Norge – aktualisert
ved Den norske historiske forenings 150-årsjubileum». Universitetet i
Sørøst-Norge er vertskap og Historikeren har tatt en prat med Jan
Thomas Kobberrød, representant for arrangøren i forkant.
Vibeke Kieding Banik
Historikeren

–T

emaet for arrangementet er knyttet
til (nok et) jubileum - denne
gangen Den norske historiske forenings
eget 150-årsjublieum. Hvorfor akkurat
dette?
– Temaet var strengt tatt etter ønske
fra HIFO. Når det er sagt, så synes jeg det
er et godt tema. Vi skal ikke bare feire et
jubileum. Vi bør også ta kritisk stilling
til hvor historiefaget, og HIFO, står i
dag – og reflektere over hvordan vi skal
møte fremtiden. Hva er utfordringene?
Og er vi relevante for å svare på disse?
På hjemmesidene til konferansen blir
dette utdypet. Da Norges forskningsråds
evaluering av historiefaglig forskning
kom i 2008, ble det blant annet påpekt
at metodologisk nasjonalisme fortsatt
preget norsk historieforskning. Derfor
spør arrangørene drøye ti år etter om det
har skjedd noen endringer i etterkant av
rapporten, og om det egentlig var noe
behov for det. Samtidig vil de diskutere
fagets framtid og spør blant annet om
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historikernes spesialisering har ført til at
de er mindre interessante i den offentlige
debatten. I åpningssesjonen stiller derfor
Gro Hagemann spørsmål om vi trenger
en nasjonal fagoffentlighet i en global
tidsalder, mens Teemu Ryymin skal
skissere opp «Noen hovedtrekk i norsk
historievitenskap fra 1970 til i dag».
Sverre Bagge skal åpne sesjonen med
å diskutere «Nasjon og dynasti. 1319 i
norsk og europeisk perspektiv».
På lørdagens plenumssesjon vil
Narve Fulsås drøfte Historisk tidsskrifts
betydning for norsk historisk vitenskap,
mens arrangementet avsluttes med en
paneldebatt som spør om det finnes en
norsk historikerkultur og hva vi gjør
med den.
Og det er nettopp Fulsås’ foredrag
Kobberrød trekker fram som et høydepunkt i programmet:
– Når det gjelder plenumsforedragene,
ser jeg personlig frem til å høre Narve
Fulsås’ ref leksjoner over Historisk

«Fleskelørdag i Tønsberg 1905». Torvhandel i Tønsberg 1905. Byens vekt til høyre i hjørnet i
bakgrunnen. (Foto: Ukjent/Østfold fylkes billedarkiv)

tidsskrifts betydning for norsk historisk
vitenskap. Den norske historiske forening
ble jo stiftet nettopp for å utgi et tidsskrift
for utforsking av «Fædrelandets historie».
Særlig interessant er nok hvilken rolle
vi kan se for oss for Historisk tidsskrift i
fremtiden, gitt de rammebetingelser og
vektlegging av internasjonalisering som
vi har i dag.
Når det gjelder parallellsesjonene
synes jeg det blir litt urettferdig å
fremheve noen på bekostning av andre.
Det skal være et nokså variert program,
hvor de fleste vil kunne finne interessante
tema, håper jeg.
Kobberrød kan berette at arbeidet
med arrangementet går bra, ikke minst
takket være USNs dyktige avdeling for
arrangementsstøtte. Nytt i forhold til

de siste årene er at det kun varer i to
dager. Det blir et kompakt og stramt
program, og han er spent på hvordan
det blir mottatt. Dette betyr også at de
tradisjonelle ekskursjonene utgår. Men
Kobberrød har lokale tips:
– I byen har man jo et utmerket
museum i Slottsfjellmuseet. Så er det
strengt tatt obligatorisk å rusle en tur
opp på selve Slottsfjellet også, om man
har anledning. Endelig ligger hotellet
hvor konferansen finner sted ved
Brygga. Spaserer man en tur her, vil
man kanskje kunne se vikingskipskopien
Saga Oseberg ligge fortøyd, og kopien
av Klåstadskipet, som er under bygging.
Og har man behov for en forfriskning,
så ligger serveringsstedene tett langs
Brygga.
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881 bidrag til historiekonkurransen!

[bilde]bilder/historiekonkurransen

Fagjuryen har mottatt et rekordstort antall bidrag til historiekonkurransen.
Nå starter det vanskelige oppdraget med å plukke ut vinnerne.
Martin Auke
Historikeren og Skole-HIFO

S

kole-HIFO og Fritt Ords historiekonkurranse har for skoleåret
2018/2019 mottatt 881 bidrag. Årets
utgave av konkurransen har mottatt nest
flest bidrag siden oppstarten for 20 år
siden, kun slått av den ekstraordinære
grunnlovsutgaven i 2014. I konkurransen får elevene mulighet til å
utforske en person i sin egen familie og
sette denne personens historie inn i en
større historisk sammenheng. I år har
det kommet bidrag fra 285 elever ved
11 ungdomsskoler og 596 elever fra 32
videregående skoler.
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Tematisk så dekker de innsendte
bidragene et svært vidt område
innenfor både norsk og internasjonal
historie. Det rapporteres om at det
er mange spennende kvinnehistorier
blant de innsendte bidragene i år.
Historiekonkurransen gir elevene
gode muligheter til å fordype seg i et
tema. Med den nye læreplanens fokus
på dybdelæring, så kan man håpe på
enda flere bidrag i tiden som kommer.
Fagjuryen har nå en stor jobb med å
plukke ut vinnerne som skal være klare
før skoleåret er omme.

Slavegjort – dramatisk historie på utstilling

HIFO Agder hadde årsmøte 20. mars i år. Møtet ble holdt på
Kuben i Arendal i lokalene til Aust-Agder museum og arkiv.
Etter møtet fikk deltakerne omvisning på Kuben i den fantastiske
utstillingen som har fått navnet «Slavegjort». Temaet for utstillingen
er slaveri – med spesielt fokus på slaveskipet «Fredensborg», som
forliste utenfor Arendal.
Roger Tronstad
HIFO Agder

F

regatten «Fredensborg» var 31 meter
lang og ble satt inn i trafikk i 1753.
Skipet tilhørte det West-Guineiske
Kompani i København. Fartøyet forlot
København siste gang i juni 1767. Det
var utrustet for såkalt trekantfart. Skipet
var lastet med blant annet byttevarene
våpen, krutt og brennevin. I Afrika
skulle slaver kjøpes. Etter et opphold
på et halvt år ved fortet Christiansborg
i Ghana, seilte skipet mot øya St. Croix
i Det karibiske hav i april 1768 med 265
slaver ombord. Etter å ha seilt i 78 døgn
ankom skipet Christiansted i Dansk
Vestindia. Da var 24 av slavene døde.
I september seilte skipet videre mot
Skandinavia med blant annet sukker,
tobakk og bomull.

(Foto:KUBEN/Gerd Corrigan)
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Over: Ingvild Velure ønsker HIFO Agder
velkommen til KUBEN og «Slavegjort»
Under: Utdrag fra utstillingen
(Alle foto: Gunhild Aaby)
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Under en storm forliste «Fredensborg»
ved Tromøy utenfor Arendal 1. desember
1768. Besetningen, passasjerer og to
afrikanske slaver ble reddet i land.
Heldigvis klarte man å redde skipsprotokoller i forbindelse med forliset. Det
finnes også dokumentasjon om forliset
i andre arkiver enn skipsprotokollene.
Vraket ble funnet av dykkere i 1974.
Under utgravingen ble også mange av
gjenstandene i skipet funnet og berget.
Gjenstandene vises i utstillingen. Flere av
gjenstandene har vært utstilt i Ghana og
St. Croix. «Fredensborg» regnes av mange
for å være verdens best dokumenterte
slaveskip som er gjenfunnet som vrak.
«Slavegjort» ble valgt som betegnelse
på utstillingen for å få fram at menneskene
ikke var slaver i utgangspunktet, men frie,
og ble gjort til slaver under tvang av andre.
Utstillingen har også en egen del –
«Til bunns i historien». Den handler om
innsatsen som ble gjort lokalt i forbindelse
med funnet av vraket. For eksempel ble
det utført et viktig arbeid i etterkant for
å formidle historien om slaveskipet. Det
var først og fremst Leif Svalesen som
utførte formidlingsarbeidet. Han foretok
flere reiser i «Fredensborg’s» kjølvann,
noe som førte til at han ble valgt inn i
UNESCOs internasjonale komité for
«The Slave Route Project». Prosjektet
ble startet i 1993, og historien om
«Fredensborg» fikk danne utgangspunkt
for et pedagogisk opplegg innenfor
UNESCOs internasjonale skolenettverk
«Associated School Network». I denne
delen av utstillingen vises en film, som
vi fikk se under omvisningen. Filmen
omhandler utgravingen og Leif Svalesens
arbeid.

Utdrag fra utstillingen (Foto:KUBEN/Gerd Corrigan)

En egen utstillingsdel heter «Våre
slaver» og tar for seg slaveri i dag.
Utstillingsdelen tar utgangspunkt
i FNs bærekraftsmål for 2030, som
understreker viktigheten av å «Treffe
umiddelbare og effektive tiltak for
å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på
moderne slaveri og menneskehandel
og sikre at de verste formene for
barnearbeid forbys og avskaffes,
herunder rekruttering og bruk av

barnesoldater, samt avskaffe alle
former for barnearbeid innen 2025».
«Våre slaver» tar blant annet for seg
hva som gjør at mennesker i enkelte
land er ekstra utsatt for å ende opp
under slavelignende forhold. I tillegg
gir utstillingsdelen tips om hvordan vi
som forbrukere kan bidra til å få slutt
på moderne slaveri og bidra til en mer
bærekraftig utvikling.
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Nominasjonskomiteens innstilling til
HIFOs styre for året 2019-2020

Anmeldelser og omtaler

Fra indianerfortellinger til
urbefolkningshistorie

Som sedvanlig skal det velges styremedlemmer under HIFOs årsmøte
i Tønsberg under historiedagene 14. juni 2019 (se innkalling på
baksiden av bladet). Marthe Hommerstad tar ikke gjenvalg som leder.
Lederen velges for ett år av gangen, resten av styret har periode på to
år. Nominasjonskomiteen har følgende innstilling:
Leder: Thomas V. H. Hagen, nyvalg, 2019-2020
Styremedlemmer: Ruth Hemstad, ikke på valg, valgt for 2018-2020
Synne Corell, gjenvelges, 2019-2021
Harald Rinde, nyvalg, 2019-2021
Trond Bjerkås, nyvalg 2012-2021
Eirinn Larsen, ikke på valg, valgt for 2018-2020
Magne Njåstad, ikke på valg, valgt for 2018-2020

Styremedlem og redaktør av Historikeren: Amund Pedersen,
ikke på valg, valgt for 2018-2020

Varamedlemmer: Per Kristian Sebak, gjenvelges, 2019-2021
Lena Landsem, ikke på valg, valgt for 2018-2020
Andreas Bagås Lien, ikke på valg, valgt for 2018-2020

Revisorer: Kristian Hunskaar, nyvalg, 2019-2021
Arne Solli, ikke på valg, valgt for 2018-2020
Som en konsekvens av nominasjonen vil AU flytte til Agder. Valgkomiteen har
bestått av Hilde Sandvik, Ola Teige og Ketil Zachariassen
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Øyvind Ravna

Fra Little Bighorn til Standing Rock
En moderne indianerhistorie
Orkana Akademisk 2018
319 sider

Mange forbinder trolig den nordamerikanske urbefolkninga med
barndommens indianer-og-cowboy-lek og med gamle western-filmer der
rødhudene ble skutt av hestene i fånyttes forsøk på å stanse diligencer
eller nedkjempe forskansede nybyggere. Nå foreligger det «en moderne
indianerhistorie», Fra Little Bighorn til Standing Rock av Øyvind Ravna,
som ikke bare gir oss historien om hvordan «vesten» egentlig ble vunnet,
men som også forteller om en kamp som foregår også i dag om ressurser,
kulturelle verdier og livsstil.
Jan Oscar Bodøgaard
Historiker

M

ed unntak av Begrav mitt hjerte
ved Wouned Knee av Dee Brown
og Lille tre av Forest Carter, i norske
utgaver i henholdsvis i 1974 og 1992,
har det vært langt mellom bøker på
norsk som har formidlet historien om
den nordamerikanske urbefolkninga.
Øyvind Ravna er professor i
retts-vitenskap ved Norges Arktiske
Universitet, med same- og urfolksrett

som fagområder, og som fotograf og
forfatter har han utgitt flere bøker om
det nordlige Russland. Som gjesteforsker
ved henholdsvis University of Montana
i 2011/12 og University of Wyoming
i 2016/17 er det ikke uventet at hans
opphold i Midtvesten i USA endte opp i
en historie ganske ulik de fortellingene
han slukte som guttunge.
Fra Little Bighorn til Standing Rock kan
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leses på flere plan. Ravna gir en oversiktlig
framstilling av den nordamerikanske
urbefolkningas historie fra 1600-tallet av,
der han etter hvert konsentrerer seg om
lakotaene, eller siouxene, i Midtvesten.
Dette fordi deres historie er, som han
sier, «velegnet for å eksemplifisere de
landrøveri, avtalebrudd og overgrep
amerikanske urfolk har vært utsatt for
de siste 500 årene».
I denne historien står Little Bighorn
fram som stedet der et av de største
slagene mellom urbefolkninga og
styrker fra den amerikanske hæren sto i
1876. Oberstløytnant George Armstrong
Custer ledet det 7. kavaleriregiment mot
hundrevis av lakotaer der Crazy Horse
og Sitting Bull var blant de sentrale
høvdingene. Etter heftig kamp sto
lokataene igjen som seierherrer, mens
Custer og over 280 av hans menn lå igjen
på slagmarken, det samme gjorde rundt
hundre og tretti lakotaer.
Avtalebrudd
Ravna går inn på de avtaler og
traktater som på 17- og 1800-tallet
ble inngått mellom urbefolkninga
og myndighetene, og hvordan disse
gang på gang ble brutt av invaderende
gullgravere, jegere, nybyggere, o.a. I
stedet for å reagere overfor disse svarte
myndighetene med å sette inn militære
styrker for å slå ned urbefolkningas
protester mot avtalebruddene. Ravna ser
dette som en konsekvens av «Manifest
Destiny»-filosofien, forestillinga om at
den hvite rase var andre raser overlegen
på alle områder, og derfor hadde en
«skjebnebestemt rett» til å ekspandere
territorialt.
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Også i dag protesterer urbefolkninga
i Midtvesten, og det er med engasjement
og nerve Ravna formidler sine
opplevelser i leiren ved Standing
Rock-reservatet i Nord-Dakota. Det
er her Ravnas egen samiske bakgrunn
skinner igjennom, uten at det forringer
framstillinga, tvert om. Leiren ble
opprettet i 2016 som en reaksjon på
planene om å etablere ei rørledning
for olje fra Nord-Dakota til Illinois i
sør. Ifølge urbefolkninga på reservatet
vil eventuelle lekkasjer være en trussel
mot deres kultur og levesett, og de
har saksøkt myndighetene for brudd
på lover som skal verne historiske og
arkeologiske steder. Protestene til tross,
rørledninga ble lagt, men i april 2017,
mindre enn en måned etter at den
første oljen var sendt gjennom, ble det
rapportert om lekkasjer. Nok en gang ser
man, sier Ravna, hvordan «urfolket må
bære en uforholdsmessig del av byrden
av rørledningen».
Engasjert forfatter
Helt til slutt, i et avsluttende kapittel
gir Ravna en uhyre interessant og
innsiktsfull drøfting av etnisk rensing
og folkemord, og stiller spørsmålet om
i hvilken grad dagens amerikanske
regjering kan stilles til ansvar for hva
som har skjedd. Om ikke Ravna her
ikke gir et klart og utvetydig svar, så
er det tydelig hvor hans sympati ligger.
Ja, det er Ravnas engasjement,
sammen med hans juridiske innsikt,
som gjør Fra Little Bighorn til Standing
Rock til en mangefasettert og innholdsrik
bok. Og da har vi ikke nevnt Ravnas
framstilling av hvordan høvding Red

Feltkanonene og artilleristene som utslettet høvding Big Foots folk i massakren ved Wounded
Knee 29. desember 1891. (Foto: John C. H. Grabill, Library of Congress Prints and Photographs
division.)

Cloud og hans lakotakrigere i 1868
maktet å få US-Army til å trekke
seg ut av Montana, den systematiske
nedslaktinga av bisonen for å knekke
præriefolkenes livsstil, rettstvistene
rundt urbefolkningas krav om å få
Black Hills-området tilbake, eller
Wounded Knee-massakren i 1890 og
urbefolknings-aktivistenes okkupasjon
av stedet i 1973.
Den norske innvandringen til NordAmerika er fyldig historisk behandlet
i saks- og skjønnlitteratur, nå har
Øyvind Ravna formidlet viktig innsikt i historien til den urbefolkninga

de norske og øvrige europeiske innvandrerne trengte unna. Og det er tankevekkende at assimileringspolitikken
urbefolkninga i Nord-Amerika ble
utsatt for fram mot 1960-tallet, har
forbausende mange likhetstrekk med
den fornorskingspolitikken norske
myndigheter førte overfor samer, kvener
og sigøynere. Slik har Ravna ikke bare
gitt et viktig bidrag til bedre forståelse
av hvordan «lille far» i Washington
DC etablerte sitt herredømme fra øst
mot vest, men også tankevekkende
refleksjoner rundt urfolkenes situasjon
i dag, i USA som i Norge.
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Lesarinnlegg

HIFO — for eit digitalt husmannsvesen?
28. februar arrangerte HIFO ei arbeidsøkt for å produsera 150 artiklar
for Store norske leksikon, for å feira at det er 150 år sidan Den norske
historiske forening vart danna. «DIN KUNNSKAP MÅ MED!» lydde
meldinga frå HIFO på Facebook, som inviterte til ein «sosial kveld med
faglig innsats». Same vart det reklamert for i Historikeren, der HIFO på
eit liknande møte i Stavanger, om med vel teatralske vendingar, «pisket
deltagerne til innsats». Dugnaden skulle vera ei gåve til samfunnet.
Øystein Idsøe Viken
Historikar, phd

E

in del fagleg tekstproduksjon på
nett går føre seg slik, som frivillig
innsats. Felles oppretting og utforming
av innhald i sosiale nettverk er ein
vesentleg aspekt ved web 2.0, og open
innhaldsutvikling ein av Tim BernersLees grunnidear for world wide web.
Wikipedia er den fremste eksponenten for
fagformidlande publisering gjennom slik
sosial samskriving, òg for historiefaget,
og har medverka til å demokratisera
kunnskapsverda. At det finst ei plattform
for slik innhaldsutvikling, samskrive og
brukargenerert, er slik sjølvsagt fint. For
historiefaget har vi òg lokalhistoriewiki,
som skapar ei enno sterkare plattform
for fagleg lærdom. Høvet til å medverka
med saksinnsikt skapar mangfald, og for
dei som har historieskriving som hobby,
er det ein god kanal for å utøva faget.
Allmenta tener på at fritidshistorikarar
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kan bidra med spesialkunnskap i frie
grunnartiklar.
Det burde likevel gå eit skilje mellom
innlegg i samskrive artiklar og signerte
redigerte tekstar. På papir er eit skilje
innlysande: innsendte lesarinnlegg er
vederlagsfrie, medan frilanssaker er løna
etter faste takstar. Populærvitskaplege
tidsskrift honorerer likeins forfattarar.
Slik er det altså ikkje på nett. Høvet for
brukargenerert innhald har skapt ein
presedens, som profesjonelle aktørar
gjerne har hive seg på. Allmennretta
kanalar kan oppmoda skribentar om
å «bidra» og «dela kunnskap», og slik
gje inntrykk av at skriving er dugnad.
Omvendt ville det vore heilt framand,
ein avisredaksjon som forventar at
uavhengige journalistar sender inn
featureartiklar heilt gratis, ville ikkje
ha noko truverd.

Profesjonelle digitale kanalar er
redigerte media, og bør som så følgja
etiske retningsliner for publiserande
redaksjonar. Her finst det aktørar som
vedkjenner seg redaktørplakaten og lov
om redaksjonell fridom i media, slik
som Allkunne og Forskning.no. Delvis
har SNL gjort det same, men er generelt
ganske utydeleg. Så opererer dei heller
ikkje som ein ansvarleg redaksjon ved å
trykka artiklar med byline utan vederlag.
Tar dei inn og trykker oppdrag utført
av eksterne skribentar, burde dei yta
rettferdig betaling tilbake. Her er dei
derimot ikkje aleine, Norgeshistorie.
no betalar til dømes sine forfattarar,
men med ein symbolsk sum, langt unna
vanlege frilanstakstar til NFFO.
SNL er drive ideelt, bak båe står ei
rekke akademiske institusjonar. Dei som
skriv er så typisk tilsette ved desse, men
som vitskaplege tilsette blir dei ikkje
vurdert eller godgjort på fagformidling.
Om dei òg skal skriva gratis, er dei
forventa å driva pliktarbeid, innanfor
eit slags digitalt husmannsvesen. Det er
ei nedskriving av verdien til det faglege
arbeidet, som ein òg ser andre stader:
Nyleg prøvde Arkivverket å hindra sine
eigne tilsette å signera fagartiklar, på
nett (utan større protestar frå HIFO),
men gjorde så tilbaketog i møte med
Opphavsrettsutvalet. Gjennomarbeidde
artiklar er åndsverk som redaksjonar
bør honorera som så, og på line med
artiklar på papir? og frilans skribentar
må ha same krav på opphavsrett.
Ein kan innvenda at gratisarbeid
òg er tilfelle med vitskaplege artiklar,
utan at det gjer meir enn å kasta lys
på eit problem her med. Det er likevel

ein forskjell: Publisering av fagartiklar
er forskingsarbeid, som inngår i
stillingsprosenten til vitskaplege
tilsette, dei er løna, om indirekte, og så
er det altså godtgjort innanfor dagens
tellekantsystem. Uløna formidling
i allmennretta media er derimot
gratisarbeid, der all verdiskaping går
til redaksjonen, som er sikra vederlagsfri
arbeidskraft for verdifull utoverretta
verksemd.
Frilansarar blir særleg skadelidande
i dette verditapet. Allmennretta artiklar
kan vera «ei gåve» frå akademikarar med
fast inntekt, men for oss lausarbeidarar
er dette ei viktig vare. Frilans skriving er
ein av få måtar å nytta faget til å livnæra
seg på, i jaget mellom mellombelse
kontraktar. Devalueringa av digitalt
arbeid fører dermed til ein enno
meir usikker jobbsituasjon for unge
historikarar, som andre akademikarar,
utan fast stilling. Slik gratisjobbing utgjer
heller ein trussel mot ordna arbeidsliv,
der det i det meir vidtgåande inneber
mellombelse posisjonar som ubetalt
trainee eller liknande.
Her er det verdt å minna om kva
HIFO vart grunnlagt som på 80-talet,
ein organisasjon som skulle sikra ordna
arbeidsforhold for yngre akademikarar
i eit vanskeleg arbeidsliv med mange
mellombelse kontraktar. At HIFO no
går i bresjen for fagleg arbeid med CVpynt og heiderleg omtale som einaste
godtgjering, er å slå vrak på historia.
Heller enn å ivra for ein slags gratis
pliktarbeid for digitale storbønder,
burde ein historikarorganisasjon jobba
for interessene til dei som arbeidar med
historiefaget.
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Leserinnlegg – tilsvar

HIFOs jubileumsgave er også en gave
til oss sjølv
Hallvard Notaker
Frilanshistoriker og varamedlem til HIFOs styre

Ø

ystein Lydik Idsø Viken retter i sitt
innlegg «HIFO – for eit digitalt
husmannsvesen?» kritikk mot HIFOs
kampanje i anledning 150-årsjubileet
der vi går sammen om å levere 150
nye og forbedrede artikler til Store
norske leksikon som en gave til norsk
offentlighet. Undertegnede ønsker som
styrets ansvarlige for tiltaket å oppklare
enkelte sider ved dette.
Slik Viken påpeker er gode vilkår
for frilansere og oppdragsforskere en
kampsak for HIFO. Det er avgjørende
for å kunne livnære seg uavhengig av
en arbeidsgiver at kompetansen vår
anerkjennes både i substans og i betaling.
Som frilanser selv gjennom det meste av
de siste 11 årene, og som HIFO-styrets
ansvarlige for oppdragsforskning de siste
fire årene, deler jeg dette engasjementet.
Slik jeg ser det er HIFOs jubileumsgave
en ressurs, ikke en trussel, i dette
arbeidet.
Gaver kjennetegnes ved at de er gratis
for den som mottar dem. Det fineste vi
som historikere kan gi bort, er formidlet
kunnskap. Når vi gir den bort i form av
en gave, understreker vi på samme tid
at vi har kompetanse andre ikke har,
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og at det normalt koster penger (lønn)
å få høste den.
Jeg deler ikke Vikens bekymring
for at tiltaket skal svekke arbeidslivets
respekt for skrivearbeid. Snarere tror
jeg den kollektive gaven minner om
hva oppdragsgivere får når de hyrer en
historiker: Presisjon, etterrettelighet,
analyse og formidlingsevne. Slik sett
har gaven en egennytte som også er
kjennetegnende: Den som gir kan sole
seg i glansen av det som gis.
Gaven krever arbeid i et meget
begrenset omfang og kommer
ikke i stedet for ordinært arbeid.
Kurssamlingen Viken omtaler i Oslo
varte i et par timer. Det var snakk om
å legge til linjer eller avsnitt på steder i
leksikonet som trengte stell. «Trankebar»
og «kakstrykning» er blant artiklene
som er bedre nå, men SNLs etterslep er
nærmest ubegrenset.
HIFO Østlandets kurssamling er
et eksempel til etterfølgelse for andre
lokallag, med eller uten pizza og tilreist
kursholder (gratis) fra SNL. Tiltaket
har fra styrets side vært tenkt å gi en
mulighet for lokallagene til å få servert
et ferdig opplegg for sosialt samvær med

faglig innhold og kompetanseheving.
Dette styrker HIFO.
For deltakerne og SNL etableres
gjensidige kontakter slik at terskelen
senkes for å få flere inn i betalt arbeid
som fagansvarlig eller gjennom bestilte
artikler. Dette honoreres etter NFFregulerte satser. Dette styrker frilanserne.
Avslutningsvis vil jeg for ordens skyld
gjøre det klart at jeg selv har skrevet mot
betaling som fagansvarlig i leksikonet

siden 2012 og selvsagt fortsetter med
det. Mitt bidrag til #HIFO150 er at jeg
reparerer en dårlig artikkel eller to etter
at jeg har brukt opp ”kvoten” jeg får
betalt for. Det er lett og koster meg lite.
Å gi et symbolsk og samtidig konkret
bidrag til samfunnet er en meningsfylt
feiring av HIFOs første 150 år. Det gjelder
også deg som gir din skjerv alene ved
pulten. Husk å merke det du sender inn
med #HIFO150 i merknadsfeltet!

Historikeren søker gode tekster!
Historikeren er drevet på dugnad og lever av
gode tekster fra velvillige medlemmer og andre
bidragsytere. Ved å skrive i Historikeren bidrar man
ikke bare til det kollegiale felleskapet, men man
har også muligheten til å kommunisere direkte til
profesjonshistorikerne i Norge.
Vi er spesielt interessert i bokomtaler og
anmeldelser, tekster om hva som skjer i lokallagene
og seniors portrett. «Seniors portrett» har vært
en gjenganger i mange år i Historikeren. Det er
en ypperlig anledning til å hedre en god kollega,
en skattet veileder eller en framifrå historiker på
annen måte.
Er du usikker på om din tekst kan publiseres i
Historikeren? Ta kontakt på historikeren@hifo.no.
Vi tar også i mot ferdige tekster til samme adresse.
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Arkivloven

Arkivloven presentert på arkivkonferansen
Den 8. og 9. april var hele 650 arkivinteresserte samlet på Oslo
kongresssenter for å diskutere sektorens mange fremtidige utfordringer.
Etter to dager med sesjoner om alt fra informasjonsforvaltning og
juridiske rammeverk til formidling og digitalisering ble konferansen
avsluttet med en presentasjon av det nye forslaget til ny arkivlov.
Caroline Juterud
Historikeren

S

om representant fra arkivlovutvalget
kom Christian Reusch for å
presentere NOUen: Fra kalveskinn til
datasjø. Nåværende arkivlov ble vedtatt
i 1999 og svarer på mange måter
ikke lenger til de utfordringene som
arkivsektoren står ovenfor. Det nye
lovforslaget forsøker å ta tak i en del av
disse problemstillingene og gi sektoren
et lovverk som gjør den i stand til å takle
disse utfordringene. Arkivlandskapet
ser på mange måter svært annerledes
ut i dag. Istedenfor å bekymre oss for
hvordan vi skal ta vare på enorme
mengder papir skal vi nå ta vare på
uendelige mengder elektroniske data.
Nye og strengere krav til personvern
tvinger oss til å være mer beviste på
hvordan og hva vi bevarer og har skapt
stor forvirring omkring hva som skal/
må slettes. Den offentlige sektor blir
mer og mer defragmentert og oppgaver
blir satt ut til private aktører som faller
utenfor nåværende arkivlov.
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Prøver å svare på klassiske
utfordringer
Samtidig har publikum mye større
forventninger til tilgjengelighet nå
enn tidligere. De har også mye større
forventninger til hva som skal kunne
dokumenteres. Problemstillingen er
som den alltid har vært: Hva skal vi som
samfunn ta vare på? Og hvordan skal
vi sikre at denne dokumentasjonen er
autentisk?
For å svare på disse utfordringene
har lovutvalget foreslått en rekke
endringer i Arkivloven som skal gjøre
sektoren mer i stand til å møte disse
utfordringene. Selve formålsparagrafen
er blitt endret slik at større fokus er
lagt på arkivenes rolle for å bevare og
videreutvikle Norge som rettstat og
demokrati. Dette tydeliggjør arkivenes
plass i kultursektoren og spiller sammen
med budskapet fra Kulturmeldingen
om kulturens helt spesielle verdi for et
demokratisk samfunn.

Videre utvider lovforslaget kraftig
lovens virkeområde og svarer dermed på
en av de store utfordringene til sektoren.
Den nye arkivloven blir dermed et
verktøy for å sikre dokumentasjon av
tjenester utført av private aktører for det
offentlige. Dette tetter forhåpentligvis
et gapende hull i dokumentfangsten
i fremtiden. I lovforslaget blir
virksomhetene også pålagt å vedta en
egen dokumentasjonsstrategi. På denne
måten blir de tvunget til å reflektere over
hvordan deres virksomhet skal klare å
oppfylle dokumentasjonskravene i loven.
Dette er nytt og klargjørende med hensyn
til ansvarsfordelingen.
Endrer krav til journalføring
Paragraf 10 slår fast plikten til å
dokumentere ved automatisert rettsanvendelse. Dette er for å sikre dokumentasjon av helt eller delvis automatiserte
prosesser. Denne dokumentasjonen skal
være utformet slik at den er forståelig
også for personer som ikke har god
kjennskap til programmering og den
må kunne forstås i ettertid.
Utvalget foreslår også å gå bort
fra journalføring i den nye loven og
hevder at det har utspilt sin rolle. I
lovutkastet skriver de: «Den sterke
oppmerksomheten om retten til innsyn
i «postjournal» fører til at resterende
deler av forvaltningens kommunikasjon
og dokumentasjonsproduksjon får
tilsvarende liten oppmerksomhet.»
Utvalget mener også at NOARKstandarden har gått for langt og at det
bør settes i gang et arbeid med forenkling
og presisering.
De store problemstillingene omkring
GDPR og sletting av personvern-

Det er uttrykt bekymring i arkivsektoren
for at loven ikke svarer på utfordringene
med manglende magasinkapasitet. Her fra
generaltollkammerets arkiv i Riksarkivet på
Sognsvann (Foto: Nora Rodin)

opplysninger blir behandlet i lovutkastet
som forsøker å gi enkelte praktiske
løsninger på rettslige spørsmål. Med
sikte mot å unngå irreversible tiltak
som sletting og anonymisering av
dokumentasjon som har verdi for
realiseringen av formålene med
arkivlovgivningen. Reusch avsluttet sin
presentasjon med å understreke behovet
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for fornyelse i sektoren og at alt henger
sammen i en samlet prosess. Det er viktig
å se alt i sammenheng med hverandre.
Av de mer kuriøse forslagene i
lovutkastet kan nevnes navneendringen
fra Arkivverket til Nasjonalarkivet.
Begrepene Riksarkiv og Statsarkiv skal
arkiveres.
Fremdeles store utfordringer i
arkivsektoren
Etter presentasjonen var det duket
for diskusjon og representanter for
Arkivverket, Arkivforbundet, Arkivrådet, Høyre og Senterpartiet kom opp
på scenen. Lovutkastet fikk mye skryt
for å være moderne og fremoverlent
og ta inn over seg utfordringene
som digitaliseringen fører med seg.
Samtidig var det flere som etterlyste

den gjennomgripende gjennomgangen
av sektoren som hadde vært forespeilet
ved starten av lovutvalgets arbeid. Dette
arbeidet gjenstår og blir ikke løst av
lovutkastet.
Hvordan skal vi løse fremtidige
organisatoriske problemstillinger som
manglende magasinkapasitet og langtidslagring av digitalt materialet? Alle
var enige om at dette er viktige problemstillinger og deler et håp om at lovutkastet
kan føre til engasjert debatt i tiden
fremover. Den videre behandlingen av
lovutkastet vil være veldig viktig, og det
haster å komme videre. Dette må ikke
bare bli en NOU som blir liggende og en
lov som blir vedtatt uten videre diskusjon.
Her er det duket for viktige diskusjoner
og videre arbeid i tiden fremover mot
ferdig lov.

Positive og negative sider for historikere

H

IFOs leder Marthe Hommerstad
har sett på lovutkastet: «Jeg mener
NOU'en med utkast til ny arkivlov har
mange gode sider ved seg. Behovet for
en ny lov er absolutt tilstede, og spesielt
ivaretakelsen av elektroniske arkiver blir
den store utfordringen fremover. Noen
korte inntrykk og ting jeg har bitt meg
merke i er at loven vil føre til arkivplikt
for alle organer som utfører tjenester for
det offentlige - noe som er svært viktig
for å sikre rettighetsdokumentasjon
blant annet. Loven vil heller ikke
skille mellom forskere tilknyttet
forskningsinstitusjoner og andre som
ønsker å bruke klausulerte arkiver som i
dag. Dette bør gi bedre rammebetingelser
for frilansere, biografer og journalister.»
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«Av ting jeg stusser på er det
kanskje spesielt et forslag som gjør at
alt arkivmateriale som er skapt etter 1951
kan "mediekonverteres" (dvs. scannes
og digitaliseres) og deretter destruere
papiroriginal. Dette forslaget mener
jeg er rett og slett dårlig. Vi skal være
svært forsiktige med å vedta et lovverk
som åpner for dette, og som ikke krever
strenge vurderinger i hvert enkelt tilfelle.
Det er også svært uklart hva som ligger
bak valg av årstallet 1951, og jeg vil
minne om at Arkivverket tidligere har
vært klare på at en slik praksis først ville
være aktuell for arkivmateriale som er
skapt digitalt - noe som i praksis ville
satt grensen et sted på 1990-tallet», sier
Hommerstad.

Lokalhistorisk mastergradsstipend 2018
tildelt Hans Westberg Aas

Notiser

Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket har opprettet en
fast stipendordning for mastergradsstudenter som skriver om lokal- eller
regionalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag.
Formålet ved stipendet er å stimulere til økt interesse for lokalhistorie
som fagfelt og stimulere til mer lokalhistorisk forskning. Stipendet utgjør
15 000 kr.
Dag Hundstad
Leder, Norsk Lokalhistorisk Institutt

S

tipendet ble utlyst høsten 2018, og
ved fristens utløp hadde det meldt seg
14 søkere. Disse representerte følgende
utdanningsinstitusjoner: Universitetet
i Oslo, Universitetet i Tromsø, NTNU,
Universitetet i Agder, Universitetet i
Sørøst-Norge og Høgskulen i Volda.
Søknadene viste så vel kronologisk som
geografisk og tematisk bredde, samtidig
som de dokumenterer stor interesse for
lokalhistoriske problemstillinger.
Stipendkomitéen bestod av professor
ved Universitetet i Oslo, Hilde Sandvik,
leder ved Norsk lokalhistorisk institutt,
Dag Hundstad og forsker ved Norsk
lokalhistorisk institutt, Hans P. Hosar.
Da det viste seg at Sandvik var veileder
for søkere til stipendet, trådte hun ut av
komiteen. I henhold til kriteriene for
søknaden, ble det vektlagt at prosjektet
var realistisk gjennomførbart og
nyskapende samt at det hadde faglig
kvalitet og lokalhistorisk relevans.
Stipendet for 2018 ble tildelt Hans

Westberg Aas, mastergradsstudent i
historie ved Universitetet i Oslo, for
hans prosjekt «Mikrostudie av Børre
Hansen Langland og hans gårdsbruk i
Ålen». Prosjektet er en mikrohistorisk
undersøkelse av gårdbruker og klokkemaker Børre Hansen Langland (1732–
1821) i Ålen i Sør-Trøndelag og hans
forbindelser med Røros Kobberverk.
Søker vil undersøke hva som
kjennetegnet kunnskapskulturen i Ålen
og på gården Langland fra 1750 til 1809
og hvordan denne stod i relasjon til Røros
Kobber-verk. Hovedkilden er Langlands
dagbok, som er transkribert. Også andre
kilder inngår i undersøkelsen, deriblant
bevarte klokker og andre gjenstander
etter Langland. Komiteen fremhevet
at prosjektet er nyskapende ved sin
kombinasjon av kunnskapshistorisk
teori og mikrohistorisk metode.
Prosjektet fremstod både som faglig solid
og realistisk gjennomførbart, og hadde
høy grad av lokalhistorisk relevans.
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Notiser

Notiser

Digitalarkivet gjør flere kirkebøker søkbare

Norgeshistorie.no med et nytt tilbud

I

mars i år lanserte Norgeshistorie.
no et nytt tilbud på nettsiden
med kilder og artikler om historie
og arkeologi. Over 250 kilder til
norgeshistorien er tilrettelagt til bruk
for lærere, formidlere og andre som

Norges eldste bevarte
kirkebok er fra
Andebu i Vestfold og
påbegynt i 1623. Nå
skal kirkebøkene fra
1800- og 1900-tallet
digitaliseres(Foto: Jarle
Vines, Statsarkivet i
Kongsberg)

A

rkivverket melder på sine nettsider
at i løpet av første halvdel av 2020
vil alle kirkebøkene fra 1815-1900-tallet
være søkbare i Digitalarkivet. Dette er
muliggjort gjennom et samarbeid med
Ancestry, MyHeritage og FamilySearch.
I forbindelse med 1814-jubileet
ble alle kirkebøkene i Norge for
1800-1814 transkribert og gjort
søkbare i Digitalarkivet. Nå skal altså
resten av 1800-tallet og 1900-tallet
tilgjengeliggjøres. Dette letter søketilgangen for slektsforskere og familiehistorikere, men muliggjør også
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er interessert i kildene bak historien.
I tillegg til kilder er tilbudet også
bygd opp med artikler om temaer som
kildekritikk, historie i bruk, faget som
vitenskap og undervisningsopplegg.

Økt arrangementstøtte
statistiske og demografiske analyser
og studier i et mye større omfang enn
det som har vært mulig tidligere.
Fra før av har samarbeidet med
Ancestry, MyHeritage og FamilySearch
avstedkommet en ferdig søkbar folketelling fra 1891. Samarbeidet fungerer
slik at Arkivverket sørger for de
skannede bildene av materialet, mens
de tre aktørene står for avskriften.
Arkivverket er allikevel helt avhengig
av frivillig innsats for å nå målet om
tilgjengeliggjøring.

I

forbindelse med HIFOs 150-årsjubileum har styret vedtatt å øke
arrangementsstøtten fra 10 000,- til
40 000,- kr for å stimulere til økt
aktivitet i lokallagene i jubileumsåret.
Støtten kan gå til å leie lokale, innhente

ekstern foredragsholder eller andre
arrangementsrelaterte utgifter.
Alle lokallagene oppfordres til
å sende søknad med budsjett til
post@hifo.no
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Seniors perspektiv

Ola Svein Stugu: Historiefaget er både et
lite og et stort kretsløp
Ola Svein Stugu sin lange karriere har handlet mye om formidling
av historie, ikke bare til studenter og fagfeller, men også innenfor
en bredere offentlighet. Som for andre i «HIFO–generasjonen» på
1980-tallet var arbeidsplassene og publikum mangfoldige.
Ragnhild Green Helgås
HIFO Trøndelag

–V

i tilhørte babyboom-generasjonen etter krigen, og
da vi var ferdig utdannet på 1970–
tallet, begynte døra for nyansettelser
i akademia å bli lukket. Mange gode
historikere livnærte seg med oppdrag
og andre typer mer eller mindre faglig
relevante jobber. HIFO ble en fellesarena
for oppdragshistorikere og folk som
arbeidet ved andre institusjoner. Blant
annet ble det i Trondheim startet
en diskusjonsgruppe som tok opp
aktuell litteratur og viktige faglige
problemstillinger. Til å begynne med
var det interesse for sosialhistorie som
bandt gruppen sammen, men etter hvert
fikk diskusjonene et sterkere teoretisk og
metodisk preg. Denne virksomheten tok
slutt etter som stadig flere av deltakerne
fikk faste stillinger.
Stugus egen inntreden i akademia
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skjedde i 1994, da han ble ansatt i en
stilling i historiedidaktikk ved det
som kort tid etterpå ble til NTNU. Da
hadde han blant annet nærmere ti års
lærererfaring i bagasjen.
– Jeg arbeidet ved en videregående
skole der flere av lærerne etter hvert gikk
over i akademiske stillinger, forteller
Stugu. Det var et fint tverrfaglig miljø.
I flere år underviste jeg faktisk mer i
mediefag enn i historie. Sammen med
den danske vitenskapsfilosofen og
kunstteoretikeren Søren Kjørup skrev
jeg også en lærebok i mediekunnskap
som kom både på norsk og dansk. Men
etter hvert kom lysten til å drive med
historie tilbake, og da jeg fikk fire årsverk
fra Trondheim kommune for å skrive et
bind byhistorie fram til tusenårsjubileet
i byen, følte jeg at jeg faglig var tilbake
på rett sted.

Stugu på kontoret. (Foto: privat)
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Historiebevissthet
Erfaringene utenfor akademia bidro til
Stugus interesse for formidling både i
teori og som praksis.
– Vi kan se på det å skrive historie
som å delta både i et lite og et stort
kretsløp. Det lille kretsløpet er når vi
skriver primært for fagfeller, men når
vi skriver eller snakker for en bredere
offentlighet, inngår kunnskapen i et
stort kretsløp. En meget stor del av det
jeg har skrevet, er tenkt for et større
kretsløp.
En nøkkel for å forstå historiens
plass i sin samtid, er begrepet «historiebevissthet», mener Stugu.
– Det tvinger fram to hovedperspektiver. Det ene er at «historie»
ikke bare er et sett kunnskaper og
perspektiver på det som har vært, men
at det i kulturell forstand er en prosess
der våre fortellinger og forestillinger
om fortida henger sammen med vår
forståelse av vår egen samtid og våre
forventninger om framtida. Det andre
er at i denne prosessen er akademisk,
kvalitetskontrollert historie bare ett
av flere virksomme elementer. En slik
erkjennelse må også få konsekvenser for
hvordan vi betrakter det akademiske
fagets rolle og posisjon.
– En eller annen form for historiebevissthet vil med andre ord alltid
finnes både hos enkeltindivider og i
en større offentlighet, uavhengig av
vitenskapsfaget. Hvilken form for
historiefaglig opplæring folk har fått,
vil nok likevel påvirke karakteren av
deres historiebevissthet. Når vi snakker
om historiens rolle i samfunnet, kan
vi derfor ikke avgrense oss til å se på
forskningsfaget. Vi må legge et bredt
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historiebegrep til grunn, der også alle
de andre fortellingene og forestillingene
om fortid og utvikling klinger med. Den
sterkt økende interessen for historiebruk
de seinere åra legger en slikt utvidet
forståelse av historie til grunn. Dette
betyr på ingen måte at en som studerer
historiebruk empirisk, går god for alt som
blir fortalt, men at måten fortellingene
blir brukt på, er et spørsmål som det
er både interessant og viktig å studere.
– Hva har du selv skrevet om dette?
– Jeg ga ut en liten bok som helt
enkelt heter «Historie i bruk» for litt over
ti år siden, men ellers har det dessverre
blitt alt for lite. Kanskje kan det bli mer
nå når jeg har blitt pensjonist?
Fake news er også interessante
– Det du sier om alle slags fortellinger får
meg til å tenke på dagsaktuelle temaer som
det post–faktuelle samfunnet og «fake news».
– Ja, nettopp! Den samtida vi lever
i gir en rekke glimrende eksempler på
at det er ikke sannhetsgehalten i det
som blir fortalt, som gjør et utsagn
virkningsfullt, men det er i hvilken grad
mange tror på det som blir sagt. I denne
sammenhengen mener jeg at god, kritisk
opplæring i historisk metode kan ha en
funksjon. Vi trenger gode redskaper for
å kunne vurdere ulike fortellinger og
utsagn om fortid og samtid opp mot
hverandre. Vi trenger også å kunne stille
kritiske spørsmål om hvordan de ulike
fortellingene oppstår. Kort sagt: «Fake
news» og propagandistisk historiebruk
fortjener å bli tatt alvorlig, det er ikke
noe faghistorikere kan snu ryggen til.
Historiefaget har kritiske metoder som
bør brukes til å vurdere både samtida og
alle slags lettvinte versjoner av historien,

og historikere må ikke være redde for
å delta i den offentlige debatten rundt
slike spørsmål.
– Men blir vi hørt?
– Både ja og nei. Hvis ingen hadde
tatt seg bryet med å delta i debatten,
tror jeg det hadde vært verre stilt.
Men når en forestilling har bitt seg
skikkelig fast, skal det mye til for en
faghistoriker å kunne snu dem. Én
slik myte er at Nidaros var ett av de
viktigste pilegrimsmålene i Europa i
middelalderen. Når den har vært så
seiglivet i Trondheim, henger nok det
sammen med at det er noe mange har
lyst til å tro på, fordi det gjør dem stolte
av byen. Den eneste gangen jeg har
vært på forsida i Adresseavisen, var i
en periode da det var stor entusiasme
for å gjøre pilegrimen til et symbol for
byen, og jeg tillot meg å harselere med
pilegrimsmyten på et åpent møte.
Stugu er likevel ikke ukjent med den
store regionavisa også fra andre sider.
Han var fast spaltist der i femten år.
– Det var daværende redaktør i
Adressa, Gunnar Flikke, som fikk en idé
om at akademikere i Trondheim burde
få bruke faget sitt til å kommentere
samtida, og vi var en gruppe som ble
hanket inn til å skrive. For meg var det
en fin mulighet ikke bare til å sette ting
som skjedde inn i et videre historisk
perspektiv, men også til å få øving i å
uttrykke meg kort og presist. Jeg håper
jeg kunne bidra til å få leserne til å se
de dagsaktuelle hendingene i et videre
perspektiv. Dette var selvsagt ikke
poenggivende for institusjonen, men jeg
ser denne typen publisering for et større
publikum som viktig for at faget skal
kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Om vi ikke gjør oss selv relevante, vil
vi etter hvert heller ikke ha noen til
å forsvare faget når spørsmålet om
økonomisk ressursfordeling kommer
på bordet.
– Mener du med dette at historie ofte
blir misbrukt?
– Jeg er ikke så glad i å sette et
absolutt skille mellom bruk og misbruk.
Jeg vil heller snakke om ulike typer bruk
og ulike formål bak bruken. Bevisst
historieforfalskning er selvsagt et
misbruk, men det er også en illusjon
å tro at det faghistorikere driver med,
er interessefri historieproduksjon
som blir drevet bare av ønsker om økt
faglig erkjennelse. Som vi vet, var de
store historikerne på 1800–tallet også
nasjonsbyggere som gjerne bidro til å
vise at den nye norske staten hadde en
stolt fortid. Det er ingen grunn til å tvile
på at denne instrumentaliseringen av
historisk kunnskap bidro til å gi faget
en så sterk posisjon som det fikk. Også
i dag har myndighetene behov for å
legitimere sine ståsted, men det er nok
andre fag som nå står sterkere enn
historien som legitimeringsvitenskaper.
For min del synes jeg under alle
omstendigheter at historikere må
forplikte seg i forhold til det kritiske
potensialet i faget. Det gjelder selvsagt
også oppdragshistorikere, uavhengig av
hva oppdragsgivere måtte ønske.
Historiker på mange arenaer
Stugu har i det hele tatt vært en markert
deltaker i det han selv kaller det store
kretsløpet.
– Jeg er egentlig en forsiktig type
som ikke liker å trenge meg på, men
om jeg blir spurt om å bidra med faglig
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kunnskap i større sammenhenger,
synes jeg det er min plikt å delta.
Årene som spaltist var nok viktige
i den sammenhengen, men om vi
vender tilbake til totrinnspåvirkingen
jeg snakket om innledningsvis, så har
jeg et forfengelig håp om at også den
undervisningen jeg har drevet og den
læreboka jeg har skrevet i norgeshistorie
kan ha bidratt til faglige refleksjonen hos
studentene. Som underviser er jeg også
fornøyd med å ha ledet oppbyggingen
av et program i kulturminneforvaltning
som har trukket til seg mange dyktige,
dedikerte studenter som ellers aldri ville
ha studert historie, men som nå har fått
en utdanning som er gjennomsyret
av historisk forståelse. Det er en type
tverrfaglighet jeg er stolt av.
I Trøndelag er Stugu også kjent for
mange som forfatter og medforfatter av
flere by– og regionhistoriske verk.
– Gjennom lokal- og regionhistorien
har vi større muligheter enn i rikshistorien
til å komme nærmere livene til folk flest
og å gi plass i faget til de mange. Slik jeg
ser det, er hovedspørsmålene i faget å
kunne si noe om hvorfor det gikk som det
gikk, og å kunne finne fram til hva som
skaper rammer og føringer for folks liv.
Byer, bygder og regioner er gode arenaer
særlig for å finne gode svar på det siste
spørsmålet.
Fallitterklæring hvis det norske
fagspråket avvikles
Under Norske historiedager i Trondheim
i 2017 holdt Stugu avslutningsforedraget
«Historiefaget i Norge – Quo vadis».
– Ett av temaene jeg tok opp i foredraget, var engelsk som faglig publiseringsspråk, som har fått en langt
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sterkere stilling også i historiefaget.
I et lite land som Norge blir det lille
faglige kretsløpet til tider meget lite, og
det er derfor nyttig å kunne utvide det
til fagfeller som ikke behersker norsk.
Jeg er dermed ikke prinsipielt imot
publisering på engelsk. Vi må likevel
aldri glemme at vi er en del av en større
offentlighet, og vi bør føle en forpliktelse
til å bruke faget i det større kretsløpet.
Da henvender vi oss for det meste til et
publikum som har norsk som morsmål.
Jeg henger heller ikke med når noen går
inn for å gjøre engelsk til førstespråk i
masterundervisningen. Da tar de ikke
bare fra studentene muligheten til å bruke
sitt eget språk til å gjennomføre faglige
resonnementer, men de vil også mange
språklige midler til å kommunisere om
faglige spørsmål i det norske samfunnet
– noe et stort flertall av studentene
faktisk kommer til å måtte gjøre som
yrkesutøvere. Å avvikle norsk som
akademisk språk har en selvforsterkende
effekt, og vil etter hvert gjøre norsk til et
B-språk i eget land. Det mener jeg er en
fallitterklæring for universitetene som
samfunnsinstitusjoner.
– Et stykke inn i pensjonisttilværelsen,
hvordan ser livet ut?
– Jeg slutter selvsagt ikke å være
historiker selv om staten slutter å betale
meg for å være det. Jeg tar på meg
mindre oppdrag som jeg synes virker
interessante, men skriver også fortsatt,
så det er nok ikke siste gang navnet mitt
står utenpå en bok. Det blir uansett
ikke tid til å tvinne tommeltotter. Det
forventes at pensjonerte besteforeldre
skal stille opp mer for barnebarna når
travle foreldre synes det er vanskelig å
få tida til å rekke til, og det gjør vi jo

Ola Svein Stugu (Foto: privat)

gjerne. Dessuten er det fint å kunne
ta en skitur på en vanlig hverdag og å
lese andre bøker enn de som er faglig

relevant. «Livet er ikke det verste man
har», skrev Benny Andersen. Jeg tror
han var inne på noe der.
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Fotospalten

Fotografi som fortidsminne

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

N

år et fotografisk opptak er gjort, er situasjonen allerede fortid. Gatefotografier
som dette vil dokumentere historiske forhold uansett intensjonen bak. Men
en del fotografier er tatt opp nettopp med en hensikt om å øke bevisstheten om
historiske endringer av våre omgivelser og videre som argumenter i en aktiv
stillingstaken til utvikling og bevaring. Fotografen Morten Krogstad har arbeidet
med fotografi på dette feltet i perioden fra rundt 1970 og fremover mot vår tid.
Han står bak dokumenterende fotografier i utgivelser som Ta vare på Oslo (1979),
Har kommunen noen fortid? (1983) og Godt nytt. Nye hus i eldre strøk (1986).
Dette fotografiet er hentet fra arkivet etter Krogstad. 28.juli i 1971 har han vært
i Sarpsborg og gjort en rekke opptak i byens sentrumsmiljø. Fra omtrent samme
standpunktet har han gjort syv opptak av dette motivet, Domus-bygningen. I
forgrunnen vandrende mennesker ved lyskrysset i gågaten, «staffasjefigurer» som
setter bygningen i perspektiv. Norges Kooperative Landsforening stod bak Domus
supermarkeder på en rekke steder i Norge i en periode fra 1950- til 1990-tallet.
Krogstad dokumenterer her hvordan denne typen virksomheters bygninger
preget sitt miljø. De syv opptakene er stort sett identiske men menneskene som
ferdes i gågaten skifter. Og menneskers klesdrakter skifter også historisk. Dette
kan ofte brukes til å datere bilder ganske nøyaktig: Platåsko og vide slengbukser
er karakteristiske elementer for denne perioden på 1970-tallet.
Skilttekster kan inngå i et fotografis utrykk. I dette tilfellet utgjør «DOMUS» et
hovedelementet i bildet. På et mindre skilt til høyre kan vi lese «Fortidsminne». Det
peker mot et eldre gravminne. I bildet peker det mot det kommende fortidsminnet
Domus.
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Sarpsborg, film 2. [bilde 32] 28.7.1971. Fotograf: Morten Krogstad. Negativ.
Nasjonalbiblioteket.
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Styremedlemmer

Lokallagsrepresentanter

Leder: Marthe Hommerstad, tlf. 934 41 843,
e-post: leder@hifo.no
Nestleder: Ruth Hemstad, tlf. 934 37 312,
e-post: ruth.hemstad@nb.no
Redaktør i medlemsbladet Historikeren: Amund Pedersen,
e-post: historikeren@hifo.no
Kasserer: Thomas Hagen, tlf. 469 20 446,
e-post: th@stiftelsen-arkivet.no
Karsten Korbøl (skolekontakt), tlf. 992 32 327,
e-post: karsten.korbol@frittord.no
Synne Correll, tlf. 905 18 034,
e-post: synne.corell@gmail.com
Magne Njåstad,
epost: magne.njaastad@ntnu.no
Eirinn Larsen,
epost: eirinn.larsen@iakh.uio.no

Agder: Gunhild Aaby,
e-post: g.aaby@vestagdermuseet.no
Bergen: Peter Hatlebakk,
e-post: peterhatlebakk@gmail.com
Bodø: Arild Vaag Prestøy,
e-post: arild.v.prestoy@nord.no
Nordvestlandet: Madeleine Zetterlund Stenhammer,
e-post: madeleine.zetterlund.stenhammer@hivolda.no
Rogaland: Frode Fyllingsnes,
e-post: frode.fyllingsnes@lyse.net.
Sogn og Fjordane: Pål Berg Svennungsen,
e-post: pbsv@hvl.no
Tromsø: Magnus Brynildsrud Andersson,
epost: magnus.b.andersson@uit.no
Trøndelag: Maria Antonie Sæther,
e-post: maria.antonie.sather@ntnu.no.
Vestfold: Nina Sølversen,
e-post: ninasoelversen@gmail.com
Østlandet: Maria Flaten Gunstad,
e-post: maria.flaten.gunstad@gmail.com

Varamedlemmer
Lena Ingilæ Landsem,
e-post: lena.i.landsem@uit.no
Andreas Bagås Lien,
e-post: Andreas.Bagas.Lien@bjertnes.vgs.no
Hallvard Notaker,
e-post: hallvard.notaker@iakh.uio.no
Per Kristian Sebak,
e-post: per.sebak@sjofartsmuseum.no
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epost: historikeren@hifo.no
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300. Abonnement på Historikeren koster 300
kr per år.
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Returadresse:
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for arkeologi, konservering og
historie, Universitetet i Oslo
Postboks 1008 Blindern, 0315 Oslo

Årsmøte 2019

Den norske historiske forening (HIFO)
Årsmøtet avholdes under
De norske historiedager i Tønsberg
Tid: Fredag 14. juni, kl. 17.30–18.30
Sted: Quality Hotel Tønsberg
Saksliste:

1. Konstituering og valg av møteleder og referenter,
samt godkjennelse av fullmakter
2. Årsmelding fra styret for 2018–2019
3. Arbeidsplan for styreåret 2019–2020
4. Regnskap for 2018
5. Budsjettforslag for 2020
6. Årsmeldinger fra lokallagene
7. Valg av styreleder, styre og revisorer 2019-2020.
8. Valg av valgkomité 2019-2020.

Årsmøtepapirer blir offentliggjort på hifo.no/arsmote-2019.
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