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 Lederen har ordet

Thomas V.H. Hagen
Leder, HIFO

Thomas V.H. Hagen (Foto:privat)

Kjære alle 

Tusen takk for tilliten som ble vist meg da jeg ble valgt til ny styreleder i HIFO 
på årsmøtet i Tønsberg den 14. juni. Det er en stor glede og en enorm utfordring 

å overta dette vervet, noe jeg gjør med ydmykhet, stolthet og forventning. 
Jeg vil også takke Universitetet i Sørøst-Norge for vel gjennomførte historiedager. 

Særlig tilfreds er jeg med at arrangøren oppnådde å avslutte konferansen med et 
smell! I jubileumsåret vårt er det betimelig og viktig å spørre hvem vi er og hvordan 
vi forstår samfunnsoppdraget vårt: «Fins det en norsk historikerkultur – og hva 
gjør vi med den?» 

Ja. Det fins en norsk historikerkultur. Og ja. Den kan og bør utvikles! Norske 
historiedager er vår viktigste nasjonale møteplass. Allikevel er det mange – for 
mange? – som ikke deltar. En av Narve Fulsås’ konklusjoner i foredraget om HTs 
betydning for norsk historievitenskap, er at HT er mindre representativ for norsk 
historievitenskap enn før. Det samme gjelder kan hende også Norske historiedager? 
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Å sikre at Norske historiedager representerer hele historiefagets bredde og mangfold, 
er en viktig oppgave for HIFO i tida framover.

Både HIFO og Norske historiedager må bli mer relevant for flere. Ikke fordi 
dette vil være hyggelig for «de andre», men fordi det er nødvendig. Både for å 
gjenspeile hvem historikerne i Norge faktisk er – og for å styrke historiefaget og 
utvikle en felles historikerkultur.

Derfor: Kjære historiker i Norge, du som …

- arbeider i skoleverket
- er ansatt i arkiv, museum eller bibliotek
- driver forskning ved en privat forskningsinstitusjon 
- har «utenlandsk bakgrunn» og har arbeidet og bodd i Norge kort 
 eller lenge
- er ansatt ved et universitet eller en høyskole i vitenskapelig eller  

3  administrativ stilling
- er nyutdannet
- er frilanser eller oppdragsforsker
- utøver faget gjennom dokumentasjon, formidling og/eller undervisning  

3  i andre sammenhenger 
- ennå ikke har meldt deg inn i HIFO

Uansett – du er historiker i Norge, og vi trenger deg. Og du trenger HIFO. 
Kvaliteten på diskusjonene vi fører med hverandre, om oss selv og samfunnet, blir 
mer informerte og mer interessante når flere deltar og det åpnes for flere perspektiver.

Det er gjennom en sterk historikerforening at vi sikrer at samfunnet også i 
framtida vil trenge historikere. 

Jeg ser allerede fram til å fortsette utforskningen av dette temaet under neste 
års historiedager. Med temaet «Grenser» blir dette neppe mindre relevant i Tromsø 
i 2020. 

Men før den tid har vi mye å se fram til. Jubileumsåret går mot slutten, men har 
fortsatt masse spennende å by på rundt omkring i landet. Følg med på lokallagenes 
Facebook-sider for å se hva som skjer. Og hold deg oppdatert gjennom å lese vårt 
utmerkede medlemsblad, Historikeren!

En rik arbeidshøst står for døren. Jeg ønsker hver og en av dere lykke til i det 
viktige arbeidet dere gjør hver dag.
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Juterud, Nora Birkeland og Martin Auke.

Redaksjonen

Aller først vil vi i Historikeren takke HIFOs avgåtte leder Marthe Hommerstad for 
et godt samarbeid gjennom tre år!

Men HIFO-livet går videre, og som så ofte før er årets tredje nummer preget av 
Norske historiedager. Ikke fullt så ofte kan vi da rapportere om lederskifte. I bladet 
du holder i hendene kan du bli kjent med HIFOs nye leder Thomas V.H. Hagen 
både i hans første lederartikkel og i et intervju litt lenger bak i bladet. Vi får videre 
høre fra Harald Rinde og Trond Bjerkås som trådte inn i styret under årsmøtet i 
juni. Det betyr at HIFOs arbeidsutvalg flytter til Kristiansand. Historikeren blir 
dog værende i Oslo, i hvert fall en stund til.

De sedvanlige HIFO-prisene ble delt ut under Norske historiedager, og Vibeke 
Kieding Banik har tatt en prat med vinneren av Sverre Steen-prisen, Tore Skeie. 
Her kan vi blant annet love innsikt i Skeies «metode». De øvrige prisvinnerne blir 
for øvrig presentert.

En av de meste spennende artikkelseriene i Historikeren – synes vi – er Statusrapport. 
Her gir historikere Historikerens lesere innblikk i sin fagretning og hva som er status 
på fagområdet nå om dagen. I dette nummeret får vi et fyldig innblikk av i feltet 
migrasjonshistorie av Terje Mikael Hasle Joranger. Vi får høre om fagretningens 
utvikling de siste 150 årene, hva de store spørsmålene på feltet er i dag, og litt om 
tiden fremover. Vi oppfordrer for øvrig alle som bedriver en spennende fagretning 
om å bidra med en tekst om sitt felt. 

For øvrig blir det årsmøtereferat, et blikk på neste års historiedager og en rapport 
fra europeisk lærerkonferanse i historie under vignetten HIFO-nytt. Og som alltid 
avslutter vi med Arthur Tennøes eminente fotospalte.

God lesing!
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Vinnere av Sverre Steen-prisen får den fordi de er fremragende 
formidlere av historie på et høyt faglig nivå. Tore Skeie, årets vinner av 
den prestisjetunge prisen, valgte populærhistorisk formidling framfor 
akademiske framstillinger. Men hva er det som driver og inspirerer ham?

Vibeke Kieding Banik
Universitetet i Sørøst-Norge/HL-senteret og 
Historikeren

Norske Historiedager 2019

Strålende kritikker for alle bøkene så 
langt, både fra faghistorikere og andre, 

og nå altså Sverre Steen-prisen. Gratulerer! 
Hva har drevet deg til å skrive beretninger 
fra middelalderen – og nå gå i gang med 
et fembindsverk?

– Tusen takk! Jeg har så langt 
tilbake jeg kan huske vært fascinert 
av eldre historie, og kanskje særlig 
middelalderen, og valgte derfor å studere 
middelalderhistorie på UiO. Også er jeg 
nok skrudd sammen slik at når jeg selv 
synes noe er fascinerende får jeg veldig 
lyst til å fortelle om det og vise det fram 
til andre. 

Middelalderen er en skattkiste av 
stoff som kan utforskes, fortolkes og 
analyseres på stadig nye måter, med 
stadig nye perspektiver. Min drivkraft 
er gleden jeg får av å fordype meg i 
kildematerialet. Noen ganger forstår man 
plutselig hvordan noe henger sammen. 

  – Intervju med Tore Skeie, vinner av Sverre Steen-prisen 2019

Andre ganger ser man glimt av levde 
liv fra en fjern og tapt tid. Det er dypt 
tilfredsstillende.   

– Hva tror du er grunnene til at bøkene 
dine engasjerer?

– Tja. Jeg forsøker å kombinere faglig 
etterrettelighet med en utadvendt stil, 
og treffer kanskje et slags tomrom i 
norsk offentlighet mellom på den ene 
siden smal og lite tilgjengelig historisk 
forskningslitteratur, og på den andre 
forenklende og tabloid populærhistorie. 
Formidling av middelalderhistorie er 
liksom litt eventyraktig i Norge. Jeg tror 
det er stor appetitt der ute for seriøse 
bøker om eldre historie som henvender 
seg til andre enn de spesielt interesserte.

– Har du noen litterære forbilder du vil 
framheve i din skriving? Hvorfor?

– Jeg kunne jo nevnt mange, 
men særlig stor fan er jeg nok av den 
amerikanske historikeren Barbara 

«Middelalderen er en skattkiste av stoff» 
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Tore Skeie (Foto: Paw Wegner Gissel)

Tuchman, som har skrevet flotte bøker 
om både middelalderen og første 
verdenskrig. Hun skriver drivende og 
tilgjengelig og maler fram mennesker og 
landskap, samtidig som fortellerstemmen 
hennes umiskjennelig er historikerens, 
med rom for tvil, usikkerhet og analyse. 
Hun var en stor inspirasjon da jeg skrev 
min første bok. Også må jeg jo nevne 
Peter Englund, hvis evne til å sømløst 
flette sammen kulturhistorie og politisk 
historie gjør ham helt suveren.

– Juryen til Sverre Steen-prisen trekker 
fram din «skolerte håndtering av kilder og 
sekundærlitteratur» som en av årsakene til 
at du får prisen. Vurderte du å gå videre 
med historiefaget i akademia? 

– Planen min var egentlig å satse 
på en akademisk karriere som middel-
alderforsker. Jeg skulle bare ta en pause 
først for å forsøke å skrive en bok om 
den norske middelalderpolitikeren Alv 
Erlingsson, som jeg tidligere hadde 
skrevet en mastergradsoppgave om. Jeg 
hadde aldri skrevet en slik type tekst før 
og visste ikke om jeg kom til å få det til, 
men underveis oppdaget jeg at jeg trivdes 
veldig godt med å skrive på den måten. 
Jeg kunne være historiker og jobbe faglig, 
og samtidig utforske kildene fritt, uten 
å være bundet av hva som ville regnes 
som relevant og irrelevant i en avgrenset 
forskningsavhandling.

Boken ble godt mottatt og muligheter 
åpnet seg til å skrive mer, og det gjorde 
jeg. Så kontaktet Gyldendal forlag 
meg og foreslo et fembindsverk om 
middelalderen. Jeg tenkte meg veldig 
lenge om, for det er litt av en forpliktelse, 
men fristelsen ble for stor og sånn havnet 
jeg her.

– Kan du si litt om «din metode» - 
hvordan arbeider du som sakprosa-forfatter?

– Jeg jobber vel ganske likt som andre 
historikere, tror jeg. Jeg leser meg opp på 
siste forskning om det jeg skal inn i, og så 
bruker jeg veldig mye tid på å få oversikt 
over, sortere og forstå kildene. De er jo 
byggesteinene mine og bestemmer hva 
som går an å gjøre. 

Hovedutfordringen er alltid at det 
er så lite informasjon, så jeg må kjenne 
kildene veldig godt før jeg kan se hva 
som er mulig og hva som ikke er mulig. 
Under arbeidet med Hvitekrist så jeg for 
eksempel tidlig at det ville være umulig 
å legge vekten i framstillingen i Norge, 
fordi Norge rundt år 1000 er et nesten 
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helt mørklagt univers, vi har nesten ikke 
kilder. Dermed bestemte jeg meg for at 
dette måtte bli en større historie, der Olav 
Haraldsson og Norge inngår i en bredere 
framstilling av maktkampen rundt 
Nordsjøen. Det var kildesituasjonen som 
dikterte at det måtte bli sånn. 

Nesten all tid går til kildearbeidet 
og tilhørende research, og selve 
skrivingen er egentlig en relativt liten 
del av arbeidet. Underveis bruker jeg et 
akademisk noteapparat med diskusjoner 
og kildehenvisninger, men dette sletter 
jeg når boka er ferdig, fordi det vil 
virke forstyrrende og fremmed i den 
ferdige teksten, som jo ikke er ment for 
studenter eller faghistorikere, men for et 
generelt historieinteressert og boklesende 
publikum.

Også får jeg jo hjelp. Noen av landets 
flinkeste middelalderhistorikere har vært 
og er konsulenter for bøkene mine, og 
jeg forholder meg til dem som faglige 
veiledere. 

– Til slutt, har du noen råd til 
historikere når det gjelder formidling til 
et bredt publikum på en faglig solid måte?

– Jeg vil anbefale alle som vil skrive 
til et uinnvidd publikum å ta et skritt 
tilbake først og forsøke å se eget arbeid på 
litt avstand, og så spørre seg selv hvorfor 
det er interessant. Alle forskere synes 
(forhåpentligvis) at det de jobber med er 
interessant, men hvorfor er det interessant 
for andre? Er det berøringspunkter til helt 
andre ting, forteller det indirekte noe 
om verden utenfor det forskningsfeltet 
det er en del av?

Fokuser på mennesker. Og trekk 
gjerne fram enkeltindivider for å illustrere 
abstrakte poenger og sammenhenger. 

For de aller fleste blir det da mye lettere 
å relatere til stoffet.

Ikke vær redd for å vise fram usikker-
het. Redaktører kan ofte instinktivt prøve 
å få deg til å framstå som sikrere enn du 
som fagperson har belegg for å være - av 
frykt for utålmodige lesere. Min erfaring 
er at ærlighet om slikt belønnes av lesere. 
Leseren er intelligent og forstår at vi ofte 
ikke kan vite, og din troverdighet og 
autoritet som forteller styrkes av ærlighet 
og av å ta med leseren inn i den type 
vurderinger. 

Aldri finn på noe. Én liten fiktiv detalj 
forvandler hele teksten til skjønnlitteratur.
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Norske Historiedager 2019

Prisvinnerne

Under Norske historiedager 2019 i Tønsberg ble det som sedvanlig utdelt flere 
priser til historikere i Norge. Fredrik Hestholm, Tore Skeie, Håvard Brede 
Aven og Ola Innset ble alle tildelt priser i ulike kategorier.

Håvard Brede Aven og Fredrik Hestholm 
under prisutdelingen. Tore Skeie og Ola 
Innset var ikke tilstede under utdelingen 
(Foto: Amund Pedersen)

Fritt Ord-stipendet
Årets Fritt Ord-stipend gikk til Fredrik 
Hestholm, med masteroppgaven Historier 
om Storåna. En studie av relasjonene 
mellom Storåna-vassdraget og samfunnet 
på 1900-tallet, avlagt ved Universitetet i 
Stavanger våren 2018. «Fredrik Hestholms 
oppgave viser at han er i stand til å 
kombinere en mer tradisjonell lokalhistorisk 
tilnærming med sosial- og kulturhistoriske 
perspektiver. Hans utgangspunkt i selve 
vassdraget og bruk av teoretiske perspektiver 
fra internasjonal miljøhistorie, gir et annet 
geografisk utsnitt og andre konflikt- og 
utviklingslinjer enn det som er vanlig i 
norsk lokalhistorisk forskning.» HT-prisen

HT-prisen ble tildelt Håvard Brede Aven og 
Ola Innset for artikkelen «Konserva-tisme, 
nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn 
på statseid industri 1945-1981» i Historisk 
tidsskrift nr. 2/2018.
«Der politisk polarisering tidligere har 
skapt en dikotomisk forståelse av forholdet 
mellom stat og marked i økonomisk
-politisk tenkning, tegner denne artikkelen 
et forfriskende nyansert bilde ved å 
fremheve lengre historiske linjer med 
skiftende holdninger og ved å sette norsk 
konservatisme inn i en videre europeisk 
kontekst.»

Sverre Steen-prisen
Den gjeve Sverre Steen-prisen for 2019 gikk 
til Tore Skeie for boken Hvitekrist. Om Olav 
Haraldsson og hans tid. Juryen trekker 
fram Skeies evne til å kombinere faglig 
grundighet med god fortellerkunst, og at 
Skeie har bragt eldre norsk historie ut til nye 
generasjoner lesere. Måten Skeie forteller 
historien på gir også leserne verdifulle 
innsikter i hvordan historie blir til. Juryen 
berømmer særlig Skeies evne til å ta leserne 
med på sine kildekritiske vurderinger og 
refleksjoner underveis, og at han gjør leseren 
bevisst på hvordan historikere resonnerer 
rundt stoffet som formidles.

Fullstendige begrunnelser fra de ulike 
juryene kan leses på www.hifo.no
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Thomas er født i 1974 og dialekten 
avslører at han ikke har bodd 

i Kristiansand hele livet. Han kom 
til byen i 2007 og fire år senere ble 
han ansatt ved ARKIVET freds- og 
menneskerettighetssenter. For tiden 
er han avdelingsleder for forskning, 
undervisning og dokumentasjon ved 
samme institusjon.

– Gratulerer med vervet som leder 
Thomas! Også i et jubileumsår, da.. Du 
har jo sittet som styremedlem i HIFO i 
en årrekke og representerer med det en 
slags kontinuitet. Hvordan ble du HIFO-
medlem i utgangspunktet?

– Jeg har vært medlem siden 
studietida på hovedfag på UiO i starten 
av 2000-tallet. Etter at jeg ble ferdig med 
hovedfag, tok jeg PPU og arbeidet noen 
år som lektor. I denne fasen ble HIFO-

HIFO-nytt

Thomas, uten tvil!

«Jeg overlater herved HIFO i de beste hender». HIFOs avtroppende leder 
Marthe Hommerstad var ikke i tvil da hun overlot stafettpinnen, i dette 
tilfellet – en saksofon – til Thomas V.H. Hagen under HIFOs årsmøte 
i Tønsberg i juni. Mer om saksofonen i neste nummer av Historikeren, 
men først må vi bli litt bedre kjent med Thomas.

Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

Thomas tiltrådte som leder av HIFO under 
årsmøtet i juni. (Foto: privat)
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medlemskapet enda viktigere. Og når 
det er sagt: Disse årene i skolen ville jeg 
aldri ha vært foruten. Alle historikere 
burde i grunnen ha undervist noen år 
i skolen.

Siden 2011 har jeg arbeidet som 
historiker ved ARKIVET freds- og 
menneskerettighetssenter. Samme år 
ble jeg styremedlem i HIFO Agder. 
Jeg ble oppringt av en i valgkomiteen 
som spurte om jeg kunne tenke meg å 
være vara. Det kunne jeg ikke! Jeg sa 
at jeg gjerne ville bidra, men da som 
fast styremedlem. Etter ett år var jeg 
leder i lokallaget, og året etter det igjen 
kom telefonen jeg hadde ventet på fra 

den nasjonale valgkomiteen. Jeg ble 
kjempeglad da jeg ble spurt om å sitte 
i HIFO-styret, og er glad for at jeg har 
fått lov til å være med i seks år. Tidligere 
i år tenkte jeg kanskje at jeg hadde gjort 
mitt. Men så kom sjansen til å bli leder, 
og den muligheten kunne jeg ikke la 
gå fra meg. 

Jeg har gjennom hele min historiker-
karriere vært veldig bevisst på at HIFO-
engasjementet for meg har vært en 
nøkkel til personlig og faglig vekst, 
samt utvikling.

– Hva tenker du blir de viktigste 
sakene for HIFO framover? 

– Årsmøtet har vedtatt en arbeids-

Thomas har arbeidet ved ARKIVET freds og menneskerettighetssenter siden 2011 
(Foto: Linn Maria Larsen/ARKIVET)
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plan for styret. En hovedsak blir å følge 
politiske prosesser og ny lovgivning på 
områder som innvirker på historikernes 
yrkesutøvelse og forutsetningene for å 
drive historisk forskning. Vi vil fortsette 
å holde et våkent øye med det som skjer 
på arkivfeltet, der den nye arkivloven 
har høringsfrist i desember, og det er 
ventet nye runder med omorganisering 
som vil få konsekvenser både for 
historikerne som arbeider i arkiv og 
for historikere som brukere av arkivene. 

Museumsmeldingen har hørings-
frist i mars neste år. Vi vil også fortsette 
å følge fagfornyingen tett, og arbeide 
for at våre innspill blir lyttet til. Dette 
er eksempler på saker som er krevende 
å følge, men desto viktigere at vi 
engasjerer oss i. En avveiing er hvor 
og når vi bør søke samarbeid med andre 
organisasjoner innen historie, kulturarv 
og kulturminnevern, og når vi med 
fordel bør agere alene. Involvering av 
medlemmene i slike prosesser kan være 
en utfordring. 

Samtidig tror jeg at involvering 
og god informasjon til medlemmene, 
slik vi har satset på de siste årene, er 
avgjørende for HIFOs troverdighet og 
oppslutningen om foreningen blant 
historikerne i Norge.

– Og dine prioriteringer. Hva er dine 
fanesaker?

– Jeg vil nevne fire saker som ligger 
mitt HIFO-hjerte nært: 

Flere medlemmer som resultat av 
større bredde i medlemsgrunnlaget.

Organisasjonsutvikling.

Grønn profil.

Thomas overtar stafettpinnen fra Marthe 
Hommerstad under banketten under Norske 
historiedager 2019 (Foto: Caroline Juterud)

Bedre kjønnsbalanse i historiefaget 
generelt og i historieutdanningen 
spesielt.

Fokus på inkludering og aktivering
Et av fokuspunktene under Norske 
historiedager i Tønsberg i vår var at 
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HIFO ikke har vært helt på ballen når 
det gjelder integrering av historikere 
med utenlandsk bakgrunn inn i HIFO-
sammenhenger. Hvordan skal HIFO 
møte den utfordringen framover?

HIFOs f ire pi larer er HT, 
Historikeren, Norske historiedager og 
lokallagsaktiviteten. Utfordringen med 
at for få historikere med utenlandsk 
bakgrunn i Norge opplever HIFO 
relevant, må løses nettopp på disse 
arenaene. HIFO må bli bedre til å 
inkludere og aktivt invitere utenlandske 
historikere i Norge inn på de arenaene 
der historikerkulturen formes. Noen 
konkrete tiltak vil være:

Målrettet vervekampanje

Engelskspråklig informasjon om 
Norske historiedager 

Stimulere til nyskapende aktivitet 
i lokallagene 

– Hvordan vil HIFO merke at 
Thomas Hagen har blitt leder?

– Jeg tror det er viktig at HIFO har 
et ansikt utad. Marthe Hommerstad 
har på en utmerket måte representert 
HIFO gjennom de tre siste årene. Nå 
har jeg begynt mitt skift. Jeg er klar for 
å ta det ansvaret som følger med.

Kultur og mediehistorie
Thomas sine faglige interesser 
er film-, kino- og mediehistorie, 
okkupasjonshistorie, propaganda, 
hverdagsmotstand, kjønnshistorie og 
minnestedspedagogikk. Han leverte 
doktorgradsavhandlingen Folke-
fellesskap, forlystelse og hverdags-

motstand: Kino i Norge 1940–1945 ved 
Universitetet i Agder i 2018.

– Du skrev doktorgradsavhandlingen 
din om hvordan befolkningen i Norge 
under andre verdenskrig benyttet seg 
av metoder beskrevet som «hidden 
transcript» av sosialantropologen James 
C. Scott, for å mobilisere til motstand. Er 
dette metoder du vil benytte deg av for 
å fremme HIFOs standpunkter i møte 
med myndighetene?

– Artig spørsmål! Vel, jeg ser ikke 
på historikerstanden i Norge som veldig 
undertrykt, men egne rom trenger vi jo, 
og det er blant annet der HIFO kommer 
inn i bildet. Overfor myndighetene vil 
det helt klart fungere best å fremme 
synspunkter og argumenter gjennom 
bidrag i den felles åpne samtalen.

– Til slutt, har du noen historiker-
forbilder? (Gjerne HIFO-medlemmer)

– Jeg nevner med glede Gro 
Hagemann og May-Brith Ohman 
Nielsen. Gro var min veileder på 
hovedfag og May-Brith min PhD-
veileder. Mye av det jeg har lært og 
tatt med meg videre fra historiker-
utdanningen, har jeg lært av dem. 
Kanskje er det heller ikke tilfeldig at 
begge disse to har vært sentrale i ut-
viklingen av historikerorganisasjonen i 
Norge. Forskning, formidling og orga-
nisasjonsutvikling henger sammen. Å 
styrke den norske historikerkulturen 
er å fremme historiefaget.
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HIFO-nytt

Referat årsmøte
Antall deltagere: ca 35 stk.

Konstituering og valg av møteleder 
og referenter, samt godkjennelse av 

fullmakter

Ingen fullmakter representert. Bjørn 
Arne Steine valgt til møteleder, Roger 
Tronstad og Ingvild Ruhaven valgt til 
referenter. Referatet føres av HIFO’s ass. 
sekretær Ragnhild Bie Nielsen. Godkjent 
av årsmøtet.

Årsmelding fra styret for 2018–2019

Leder Marthe Hommerstad presenterte 
HIFOs årsmelding.

Styreåret har vært preget av arbeidet 
med 150 årsjubileet, kontakten med 
arkivlovutvalget og læreplanen for 
grunnskole og vgs, samt annet. Viktige 
saker har vært at eldre årganger av HT 

Årsmøte 2019 
– Den norske historiske forening (HIFO)

Årsmøtet ble avholdt under De norske historiedager i Tønsberg
Tid: Fredag 14. juni, kl. 17.30–18.30
Sted: Quality Hotel Tønsberg

har blitt gjort digitalt, noe som bidrar 
til en viktig tilgjengeliggjøring av fagets 
historie. 

Politiske saker: HIFO har vært 
engasjert i arbeidet med ny arkivlov, 
og har gjennomført møter med 
arkivlovutvalget. NOU kom i mars, 
men hva som skjer videre er usikkert. 
På nåværende tidspunkt står saken 
stille. Andre saker HIFO har vært 
engasjert i er statistikkloven, der 
HIFO har levert høringsinnspill. Det 
foregår også mye lovarbeid som har 
betydning for historikere, for eksempel 
ved endringer i personvernreglene. En 
annen sak er nedleggelse av studiestedet 
i Bø, der HIFO har vært engasjert og i 
kontakt med styret. Er foreløpig ingen 
konklusjon. Vil og fremme samarbeid 
med organisasjoner med felles interesser, 
slik at politisk arbeid kan samordnes i 
bedre grad. Økonomi blir tatt ved neste 
punkt. 
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Avtroppende HIFO-leder Marthe Hommerstad takkes av under årsmøtet.(Foto: Amund Pedersen)

Styrets vurdering er at HIFO er 
veletablert og veldrevet. HIFO har 
stadig vekst i virksomhet og prøver å øke 
organisasjonens interessefelt. Skulle hatt 
større økonomisk handlingsrom, men 
prøver å gjøre det beste ut fra de midlene 
organisasjonen har. Det viktigste er at 
HIFO er et nettverk, og har et sentralt 
styre men med mange lokallag. 

Det var ingen kommentarer til 
årsmeldingen. Godkjent av årsmøtet.

Arbeidsplan for styreåret 
2019–2020

Leder Marthe Hommerstad presenterte 
arbeidsplanen.

Arbeidsplanen er en pekepinn på 
hva styret skal konsentrere seg om den 
neste perioden. 

- Styret skal arbeide for gjennomføring 
av 150-årsjubileet. 

- Styret skal fortsette å følge aktuelle 
politiske interesser, for eksempel 
arkivloven. 

- Til høsten skal den nåværende 
finansieringsmodellen av Historisk 
Tidsskrift evalueres, i den sammenheng 
må styret holde seg oppdatert og 
informert med de som publiserer. 
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- Styret har hatt et ønske gjennom 
mange år å verve nye medlemmer, 
bl.a. utenlandske historikere og 
masterstudenter. 

- Styret skal arbeide for å styrke 
kontakten med lærere. 

- Styret og redaksjonen skal passe på at 
Historikeren utvikles. 

- Styret skal støtte og kontrollere lokale 
arrangører med tydeligere informasjon. 

- Styret skal videreføre lokallags-
seminaret som en viktig møteplass for 
organisasjonen.

- Etter noen innspill den siste tiden, 
fremmer styret to forslag som tilføyelse:

- Styret oppfordres til å ha et bevisst 
forhold til de klimamessige konsekvenser 
ved foreningens virksomhet.

- Styret skal ha en særlig opp-
merksomhet rettet mot fagfornyelsen 
i skolen og være en tydelig stemme i 
offentligheten.

Arbeidsplanen ble vedtatt av 
årsmøtet.

Regnskap for 2018

Regnskapet skal godkjennes av 
årsmøtet og ble presentert av kasserer 
Thomas Hagen. Regnskapet har et 
underskudd på 129.000 kr. Dette er 
knyttet til 150.000kr som ble avsatt 
til jubileet i fjor, og hadde ellers gått 

i overskudd. Regnskapet følger ellers 
budsjettet omtrent på alle punkt. Et 
av utgiftspunktene som er lavere enn 
budsjettert, er lønn til sekretær. Dette 
skyldes effektiv sekretær. 

Det kom spørsmål fra årsmøtet om 
medlemsutviklingen kan kommenteres. 
Kasserer Thomas Hagen svarte at 
medlemsutviklingen er stabil, og har 
ikke vært masseutmelding. Men det er 
ønskelig å verve nye medlemmer. Nå 
ligger medlemsantallet på cirka 800 
medlemmer. 

Revisjonsrapporten: Sekretæren 
fikk lovord, men er forbedringspotensial 
på dokumentasjon. Regnskapet er fulgt 
etter god regnskapsskikk. Revisoren 
anbefaler at årsmøtet godkjenner 
regnskapet. 

Årsmøtet godkjente regnskapet.

Budsjettforslag for 2020

Budsjettforslaget for 2020 ble 
presentert av kasserer Thomas 
Hagen. Organisasjonen viderefører 
i all vesentlighet budsjettet fra 2019. 
Budsjetterer med 45.000 mindre 
inntekter, på grunn av at Historisk 
Tidsskrift ikke skal printes ut til 
medlemmer fra 2020. På utgiftssiden 
er de største endringene at neste år ikke 
er jubileum og derfor mindre avsatte 
midler. Ordstyrer spurte årsmøtet 
om kommentarer til budsjettet, men 
var ingen kommentarer. Kasserer 
Thomas Hagen informerte om at 
medlemsavgiften fastholdes på 550 kr 
for ordinært medlemskap; og 300 for 
studenter og familier. 

Årsmøtet vedtok budsjettet. 
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Årsmeldinger fra lokallagene

Ordstyrer presenterte tilstedeværende 
lokallag, som ga en kort presentasjon av 
sine årsmeldinger. Årsmeldingene blir 
publisert på HIFOs nettsider. 

- HIFO Agder: Presentert av styreleder 
Gunhild Aaby. 2018 var et veldig 
aktivt år på grunn av Historiedagene 
i Kristiansand i fjor. Etter det var 
det frem til høsten lite aktivitet. Har 
hatt spaltestafett i samarbeid med 
Agderposten og har blitt publisert 
rekordmange 14 artikler i Agderposten. 
Har og hatt arrangement med nye blikk 
på krigsseilerne på DS Hestmanden. 
Medlemsmassen er stabil på 49 
medlemmer.

- HIFO Bergen: Har vært lite aktivitet 
på våren. På høsten var det to seminarer 
med bl.a. Sverre Bagge som bidragsyter. 
Styremøtet valgte ny leder. HIFO Bergen 
har mål om å knytte nærmere kontakt 
med masterstudenter og lærere.

- HIFO Nordvestlandet: Ingen aktivitet. 
Ca 40 medlemmer, ønsker å ta seg i 
gang igjen.

- HIFO Rogaland: Var fire møter på 
høsten 2018, ingen på våren. Blant annet 
møte om regionale arkivdepoter. Antall 
medlemmer: 60. 

- HIFO Sogn og Fjordane: opp-
rettholdt ganske høy aktivitet, 
lavterskelarrangementer med film og 
foredrag rettet mot høyskolen, noen 

større arrangement med egen tolkning 
på HIFO 150. Medlemstall usikkert, 
men var 17 i 2017.

- HIFO Østlandet: avholdt tre 
styremøter, som har fungert bra med 
god kostutveksling. Gjennomført 
flere vellykkede arrangementer, bl.a. 
byvandring, omvisning, workshop med 
Store Norske Leksikon, og årsmøte med 
omvisning i magasinet på forsvarsmuseet. 
Planlagt bursdagsarrangement med 
150-årsjubileet med kake og cava. 
Satser på lavterskeltilbud og å bruke 
nettverket. Byvandring fikk over 3000 
interesserte, måtte for første gang avvise 
interesserte, noe som føltes uvant. Var 
til slutt noe over 40 deltagere. 

Ordstyrer fikk bekreftet at resten 
av lokallagene ikke var tilstede, og han 
leste opp en jubileumsgratulasjon fra 
HIFO Trøndelag. 

Valg av styreleder, styre og revisorer 
2019-2020

Hilde Sandvik fra valgkomiteen 
presenterte komiteens forslag til 
nytt styre. Marthe Hommerstad har 
vært leder i 3 år, og nestleder i 2 år. 
Valgkomiteen takket for dette. Som ny 
leder anbefalte valgkomiteen Thomas 
Hagen, som har lang erfaring i styret. 
Oslo har vært senter for arbeidsutvalget i 
fire år, nå overlates dette til Kristiansand. 
Det var ingen kommentarer på dette fra 
årsmøtet. 

Ny styreleder ble godkjent av 
årsmøtet.
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Valgkomiteen foreslo at Harald 
Rinde og Trond Bjerkås ble valgt som 
nye styremedlemmer for 2019–2021, 
at Synne Corell ble gjenvalgt som 
styremedlem for 2019–2021 og at 
Per Kristian Sebak ble gjenvalgt som 
varamedlem for 2019–2021. De øvrige i 
styret var valgt for 2018–2020 og dermed 
ikke på valg. Styret konstituerer seg selv.

Det var ingen kommentarer fra 
årsmøtet på dette. 

Nytt styre ble godkjent av årsmøtet. 

Valgkomiteens forslag til ny revisor 
for 2019–2021 var Kristian Hunskaar. 
Den andre revisoren var valgt for 2018–
2020 og dermed ikke på valg.

Det var ingen kommentarer fra 
årsmøtet på dette.

Ny revisor ble godkjent av årsmøtet.

Valg av valgkomité 2019-2020

Ordstyrer ga ordet til ny styreleder 
Thomas Hagen for valg av valgkomité. 
Styrelederen ønsket først å kommentere 
det nye styret. Han takket for tilliten 
og sa han går løs på oppgaven med stor 
ydmykhet. Han ønsket å markere at en 
tid er ugjenkallelig forbi, og kalte opp 
avtroppende leder Marthe Hommerstad 
og nestleder Ruth Hemstad. Thomas 
Hagen fortalte hvor imponert han 
har vært over Marthe Hommerstad, 
og overrakte en gave og et kort til 
henne. Ruth Hemstad fortalte om sine 
gode erfaringer som nestleder under 
Hommerstad. 

Ordstyrer fortalte at årsmøtet nå 
gikk videre til valg av valgkomité.

Styrelederen lanserte Ola Teige 
og Ketil Zachariassen som gjenvalgte 
medlemmer og Marthe Hommerstad 
som nytt medlem i valgkomiteen, som 
erstatter for Hilde Sandvik. Styrelederen 
takket Hilde Sandvik for innsatsen som 
leder av valgkomiteen, og fortalte at hun 
er et symbol på HIFO. Hilde Sandvik ble 
kalt frem og mottok en symbolsk gave.

Det var ingen kommentarer på 
valget av valgkomité. 

Valgkomiteen ble godkjent av 
årsmøtet. 

Thomas Hagen og Marthe 
Hommerstad kalte frem avtroppende 
sekretær Nora Birkeland, som har 
vært en avgjørende faktor for at 
organisasjonen har gått rundt. Hun 
mottok takksigelser fra dem begge og 
et kort.

Ordstyrer erklærte årsmøtet som 
hevet kl. 18:24. 
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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 

Historikeren søker gode tekster!

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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Harald Rinde

– Hvorfor er du HIFO-
medlem?

– Jeg var oppdragshistoriker den første 
delen av karrieren, og for denne gruppen 
har HIFO vært en viktig støttespiller. 
Generelt er det av stor betydning at vi 

To nye styremedlemmer

På årsmøtet i juni fikk HIFO to nye styremedlemmer klare til å gjøre 
sitt skift for historikerstanden. Harald Rinde og Trond Bjerkås. Begge 
har base i Kristiansand. Historikeren har stilt dem noen spørsmål.

Amund Pedersen
Historikeren

Harald Rinde (foto: Saara Ojanen/Uia)

har en sterk profesjonsforening som kan 
målbære historikernes interesser.

– Hvordan var din vei inn i historie-
faget?

– Planen min var egentlig å bli 
lektor i videregående skole, men under 
arbeidet med hovedoppgaven kom jeg i 
kontakt med historikerne Finn Erhard 
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Johannessen og Lars Thue. De var ansatt 
på BI og arbeidet med oppdragsprosjekter 
om Oslo Lysverkers og Statkrafts historie. 
Da studiet gikk mot slutten, fikk min 
kullkamerat Øivind Ødegaard og jeg 
hjelp av Finn med å sende brev til større 
norske energiverk som hadde jubileum 
de nærmeste årene: Ønsket de kanskje 
å få sin historie skrevet? Vi hørte ikke 
noe i første omgang, så mens Øivind fikk 
jobb på Riksarkivet, ble det ped.sem. og 
noen måneder som lektor på Sinsen for 
min del. Men så ringte Finn og tilbød 
en midlertidig stilling på BI, og ikke 
lenge etter fikk vi napp hos Vest-Agder 
Energiverk. Det ble min første bok.

– Hvordan vil vi merke at Harald 
Rinde har trådt inn i styret?
Jeg vil ikke f lagge noen spesielle 
merkesaker, men ønsker å bidra til at 
HIFO forblir en tydelig stemme i saker 
av betydning for historikerne i Norge.

Trond Bjerkås

– Hvorfor er du HIFO-medlem?
– Jeg meldte meg inn i HIFO i 

2009 da jeg var mastergradsstudent. Jeg 
er glad for at vi hadde forelesere som 
oppfordret studentene til å bli medlem 
av HIFO. For meg som historiker har 
det vært en naturlig måte å delta i et 
profesjonsfellesskap på.

– Hvordan var din vei inn i historie-
faget?

– Jeg kom ganske sent til historiefaget, 
i den forstand at jeg ikke vær særlig 
opptatt av faget på videregående skole. 
Først da jeg kom til Oslo og Blindern 
på begynnelsen av 2000-tallet fikk jeg 
øynene opp for faget, antagelig sterkt 

Trond Bjerkås (Foto: Brith Lene Hamre)

påvirket av to eldre søstre som også hadde 
studert historie på Blindern. Som mange 
viktige avgjørelser, var valget om å studere 
historie for meg preget av en god slump 
tilfeldigheter. Jeg begynte på et grunnfag 
i idehistorie, og gikk videre til historie 
derfra.

– Hvordan vil vi merke at Trond 
Bjerkås har trådt inn i styret?

– Min inntreden vil nok ikke utløse de 
største endringene. HIFO har lenge vært 
en veldrevet organisasjon, og jeg håper å 
kunne bidra til at den fortsatt skal være 
det. Når det er sagt, håper jeg å hjelpe til 
å gjøre det nasjonale historikerfellesskapet 
mer inkluderende. HIFO bør i størst 
mulig grad være en forening for alle 
historikere i Norge, uavhengig av nasjonal 
bakgrunn og yrkesvei. 
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Hva blir temaet for Norske historiedager 
2020?

– Tema er «Grenser»; det være 
seg fysiske, mentale, geografiske, 
konstruerte, definerte, overskridende, 
genrebestemte, periodiske – og så videre. 
Til å illustrere dette har vi invitert to 
hovedinnledere: Erling Sandmo som leder 
Nasjonalbibliotekets kartsenter, og Ulrike 
Spring som har jobbet mye med arktiske 
grensedragninger i bred forstand. I tillegg 
inviterer vi nå fagmiljøene til å spille inn 
relevante sesjoner til programmet.

– Hvorfor har dere valgt dette temaet 
for konferansen?

Noen ord om Historiedagene 2020 med 
Christine Smith-Simonsen

I juni neste år tar Norske historiedager turen til Tromsø. Arrangements-
komitéen er godt i gang med planleggingen av konferansen, og vi har 
tatt en prat med komitéleder Christine Smith-Simonsen, for å høre hva 
vi kan vente oss.

Nora Birkeland
Historikeren

– Tromsø og det nordlige repre-
enterer grenser på så mange vis; det er 
både «utafor kartet» og i sentrum for 
oppmerksomheten, perifert og urbant, 
multietnisk, arktisk, frontier, lokalt, 
regionalt og internasjonalt. Grenser og 
grenseoppganger er noe vi forholder 
oss til hele tiden, både direkte og i 
videre forstand. Ideen kom derfor 
ganske umiddelbart opp som tema for 
konferansen.

– Hvorfor bør vi ta turen til Historie-
dagene i Tromsø?

– For å bidra til, og få glede av, 
det som utvilsomt blir et spennende 
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faglig program. I tillegg byr vi på flotte 
opplevelser med fagligsosialt tilsnitt i både 
nærområdet og regionen. Blant annet 
planlegges det en førkonferanseekskursjon 
til Trondenes/Harstad, som vil by på både 
indre kunnskap og ytre landskap.

– Hva gleder du deg aller mest til med 
å arrangere Historiedagene?

– Å få til et godt og allsidig arrange-
ment.

– Det er en stund siden sist historiker-
lauget var i Tromsø. I 2020 er det ni år 
siden Det nordiske historikermøtet og tolv 

år siden Historiedagene var i Tromsø, og 
for mange er det kanskje første gang man 
besøker byen. Hva bør vi absolutt se når vi 
kommer på besøk neste sommer?

– Mye av programmet foregår 
innendørs, og i flotte lokaliteter, men vi 
anbefaler at man benytter anledningen til 
å se seg litt rundt ute også, for eksempel 
ved å bli med på ekskursjonene. Ta med 
sko og klær etter vær, og ta med familien, 
kjæresten, foreldre, en god venn. Bli helga 
over og få en bit arktisk forsommer. 
Go’vær kan vi ikke love, men lyst blir det!

  



24

I år er det 26 år siden EUROCLIO 
ble etablert av Europarådet. Målet 

med opprettelsen var å jobbe for at 
historieundervisning bidrar til et 
demokratisk og inkluderende samfunn, 
og å forhindre at historiefaget blir 
et redskap for antidemokratiske 
og fremmedf iendt l ige kref ter. 
EUROCLIO ti lbyr kursing og 
undervisningsmateriell til lærere, 
slik at de kan ta i bruk metodikk 
som fokuserer på ferdigheter innen 
kildegransking, kritisk tenkning 
og hvordan å forholde seg til ulike 
perspektiver. For å bli kjent med 
EUROCLIO-nettverket og ressursene 
som deles, anbefales det å melde seg inn 

HIFO-nytt

Internasjonal konferanse for historielærere

HIFO-skole deltar årlig på EUROCLIOs internasjonale konferanse 
for historielærere. Årets konferanse i Gdansk bestod av fire intense 
dager med foredrag, workshops og ekskursjoner der vi fikk faglig 
påfyll og møtte inspirerende kollegaer fra hele verden.

Kirsten Meadow
Medlem av HIFO-skole og nominasjonsgruppa 
for ”Min familie i historien”

i EUROCLIO-gruppen på Facebook, 
følge med på https://euroclio.eu og 
sjekke ut undervisningsoppleggene 
deres på historiana.eu.

Hverdagsliv og vanlige mennesker
EUROCLIO har flere prosjekter og 
seminarer man kan delta på, men det 
som er fast er årskonferansen med 
tilhørende generalforsamling. Årets 
konferanse fant sted 4. – 7 april i 
Gdansk, og hadde fokus på hvordan 
å levendegjøre historiefaget slik at det 
oppleves meningsfult for alle elever. 
Mange av paneldiskusjonene og 
workshopene tok opp det problematiske 
ved at historieundervisning ofte er 
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sentrert rundt politisk utvikling og 
at dette sjeldent engasjerer elevene. Å 
heller ta utgangspunkt i sosialhistorie 
og fokusere på hverdagsliv og 
vanlige mennesker kan være en mer 
engasjerende infallsvinkel. For en 
som lenge har jobbet med å promotere 
deltakelse i HIFO-skoles konkurranse, 
Min familie i historien, var dette noe 
jeg kunne støtte opp om. 

Dagsaktuelle hendelser og 
historieundervisning

Hvordan forholde seg til «history in 
the making» var utgangspunktet for 
en paneldebatt der ulike dagsaktuelle 
hendelser ble foreslått som utgangs-
punkt for historieundervisning. For 
eksempel kan man ta utgangspunkt i 

skole-streikene for miljøet for å trekke 
linjer tilbake til industrialisering og 
miljø-vernbevegelsene på 60–70-tallet. 
Hva er likhetene og forskjellene 
mellom dagens skolestreiker og 68-
erne? En annen fordel med å jobbe 
med dagsaktuelle hendelser i historie-
undervisningen er at man får frem at 
saker er komplekse og folk er uenige 
om hva som bør gjøres og hvordan. 
Dette er et perspektiv man trenger å 
ta med seg når man lærer om fortiden. 

Hendelser i fortiden fremstår 
ofte som om de var mer entydig og 
opplagte enn de faktisk var. Elever 
får inntrykk av at folk hadde oversikt 
over hva som skjedde og at det var 
åpenbart hvordan utviklingen ville bli. 
Men ved å ta utgangspunkt i hvordan 

Gruppebilde! (Foto: Euroclio)
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hendelser utvikler seg i samtiden blir 
det klart at dette aldri er tilfellet. 
Elevene kan få i oppdrag å reflektere 
rundt hvordan nåtidens hendelser vil 
bli fremstilt i fremtiden. Hva kommer 
historiebøkene til å fortelle om oss? 
Hva blir tatt med og hva blir utelatt? 
Vil det stemme med hvordan vi selv 
opplevde det?  

Historiemisbruk
EUROCLIO ønsker at historiefaget 
skal stimulere til kritisk tenkning og 
åpne for å dekonstruere historiske 
myter og øve opp ferdigheten til 
å forholde seg til ulike historiske 
narrativer. Historiefaget er ikke ment 
å være et redskap for å bygge opp om 
nasjonal stolthet der elever lærer den 
entydige sannheten om fortiden. Med 
tanke på hvordan Polens nåværende 
regjering forholder seg til historie, var 
det ekstra interessant å være på en 
EUROCLIO-konferanse akkurat her. 
Det ble dessverre lite problematisert i 
konferansens offisielle innhold, men 
i steden noe deltakerne snakket mye 
om seg i mellom. 

Mange av de polske deltakerne 
på konferansen var ikke lærere, men 
ansatte fra Institute for National 
Remembrance – et forskningsinstitutt 
nært tilknyttet den polske regjeringen. 
Deres mål er å sikre formidling av den 
”sanne” versjonen av polsk historie med 
fokus på overgrep utført av nazister og 
kommunister i Polen. Hendelser der 
polske personer har begått overgrep 
nedtones eller avskrives ved å hevde 
at de som stod bak ikke kan sees som 
ekte polske. 

I hotellobbyen hadde instituttet 

satt opp store bannere og delte ut 
bøker som vektla polsk heltehistorie. 
Inntrykket mange av oss hadde var 
at deltakerne fra instituttet var på 
konferansen for å passe på at det vi 
lærte ikke satte Polen i et dårlig lys.  

En av ekskursjonene vi var på 
var til Museet for andre verdenskrig. 
Dette museet skulle handle om andre 
verdenskrig på tvers av landegrenser 
og med fokus på hvor viktig det 
er å jobbe for fred. Da nåværende 
regjering kom til makten ble dette 
gjort om på. Ansatte som ikke ville 
skrive under på å formidle patriotisk 
historie fikk sparken og Institute for 
National Remembrance sin film om 
polsk heltemot (The Unconquered) 
erstattet museets opprinnelige 
film som fokuserte på fredsarbeid. 
Museumspedagogen som viste oss 
rundt var i mot forandringene som 
hadde skjedd, men dette turte hun 
kun å si til oss når det ikke var andre 
kollegaer i nærheten som kunne 
overhøre henne. I en av workshopene 
fortalte en polsk historielærer om 
hvordan han bruker The Unconquered 
med elevene sine for å lære om bruk 
og misbruk av historie. Dette var en 
modig ting å gjøre i et rom fylt av 
personer som tilhører instituttet som 
har laget filmen. 

Historieundervisning – viktigere 
enn noensinne

Muligheten historieundervisning 
har til å motvirke den foruroligende 
utviklingen vi ser i dag, der høyre-
ekstremismen vinner frem, var 
temaet for den siste workshopen.
Ved å ta utgangspunkt i hvordan 
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historien om andre verdenskrig 
misbrukes av høyreekstreme i dagens 
Storbritannia og Polen viste to lærere 
fra disse landene frem ulike opplegg 
de bruker for å trene elevene til å 
tenke mer nyansert. De trakk frem 
det problematiske ved å fokusere 
på sitt eget lands historienarrativ 
på bekostning av et transnasjonalt 
narrativ. 

I Storbritannia ble minnekulturen 
rundt andre verdenskrig brukt aktivt 
for å promotere Brexit. Narrativet var: 
«Vi reddet Euorpa og istedenfor å gi 
tilbake vil de bare ta enda mer fra oss.»I 
Polen har man et lignende narrative 
der det polske folk var de sanne heltene 
som aldri har fått annerkjennelse for 
dette. En slik fremstilling av fortiden er 
historisk ukorrekt og nører opp under 
fiendebilder og svart/hvitt-tenkning. Å 

trene elever i ferdighetene som trengs 
for å avkle denne type historiemisbruk 
er derfor viktig. 

Å lære å være uenig
Alt i alt var årets konferanse en 
god blanding faglig påfyll og 
erfaringsutveksling som jeg satte stor 
pris på. Neste års konferanse er i Serbia 
og har tittelen «Learning to disagree». 
Dette er også tittelen på en ressursside 
EUROCLIO jobber med som skal hjelpe 
lærere med å håndtere controversielle 
temaer i klassrommet og motarbeide 
polarisering i samfunnet. Har man 
muligheten til å delta er det absolutt å 
anbefale. De siste årene har islandske 
lærere vært ekstremt godt representert 
og jeg håper at Norge snart får til å 
sende like mange lærere på disse 
konferansene.

Workshop under EUROCLIO (Foto: Kirsten Meadow)
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På de norske historikerdagene i 
Tønsberg i juni ble det avholdt 

en dobbelsesjon om migrasjons-
historie under tittelen 150 år med 
migrasjonshistorie – og hva så? 
Forskningshistoriske perspektiver. 
Dobbeltsesjonen hadde som formål 
å synliggjøre nye perspektiver og nye 
prosjekter i den utvandrings- og den 
innvandringshistoriske forskningen 
her i landet. Ti innledere presenterte 
pågående og nylig avsluttede prosjekter 
i migrasjonsforskningen, og innleggene 
viser at aktiviteten er stor på det 
migrasjonshistoriske feltet. 

1874-1925 Norskamerikansk 
filiopietisme

Som akademisk fagfelt i Norge oppsto 

Migrasjonshistorie i 150 år 
– et fagfelt i utvikling

Migrasjonshistorie er et eldre fagfelt som er i stadig utvikling. Fagets 
transnasjonale perspektiver og dets tematiske bredde og variasjon 
er i dag ytterst relevante sett i forhold til utfordringer knyttet til 
dagens globaliserte samfunn. 

Terje Mikael Hasle Joranger
Avdelingsdirektør, Norsk utvandrermuseum

migrasjonshistorie i mellomkrigstiden. 
Som tema kan vi imidlertid trekke 
migrasjonsprosessen fra Norge til 
Amerika til norskamerikanske amatør-
historikere og akademikere sine 
publikasjoner om norsk innvandring 
til Amerika for nærmere 150 år siden. 
Begrepet «filiopietisme» refererer til at 
de første fag- eller amatørhistoriske 
publikasjonene feiret sine forfedres arv 
og fokuserte på at norskamerikanerne 
skulle ha sin rettmessige plass i 
immigrantsamfunnet i USA.  

Her spiller Rasmus Bjørn Anderson 
(1846-1936) en viktig rolle. Anderson 
var født i Wisconsin i 1846 som sønn 
av norske innvandrere og for 150 år 
siden - i 1869 – ble han ansatt ved 
statsuniversitetet i Madison hvor 

Statusrapport
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han i årene 1875-83 var professor 
i skandinaviske språk. I hans bok 
America Not Discovered by Colombus 
utgitt i 1874 argumenterer han for at 
Amerika ble oppdaget av Leiv Eiriksson, 
500 år før Christopher Colombus. Med 
sine studier av de norrøne sagaene, 
vurderte han oppdagerne som et 
storslagent folkeslag. Ved å trekke linjer 
fra deres oppdagelse av Amerika til 
1800-tallets innvandring ga han også 
oppdagernes etterkommere, norske 
og andre skandinaviske innvandrere, 
en berettiget plass i det amerikanske 
samfunnet.  

Da Andersons bok om Colombus 
ble utgitt, var det gått rundt førti 
år siden de første kjente brevene og 
håndbøkene fra utvandrere til USA 
kom ut. Ole Rynnings Sandfærdig 
Beretning om Amerika til Oplysning 
og Nytte for Bonde og Menigmand ble 
skrevet av en immigrant til Amerika. 
Denne håndboka ga en praktisk 
innføring i amerikansk lovgivning 
og leveforhold, og sammen med senere 
håndbøker og Amerikabrev kom den 
til å bety mye for å opplyse den jevne 
mann og kvinne om USA som mulig 
utvandringsmål. Utvandringen fram 
til de siste tiårene på 1800-tallet var en 
rural til rural utvandring, hvor visse 
regioner dominerte.  

I 1903 redigerte og ga Anderson 
ut publikasjonen Bygdejævning, en 
samling artikler skrevet av repre-
sentanter fra forskjellige bygder i 
Amerika. Her skulle representantene 
for hver bygd vise hva utvandrerne 
fra bygdene og deres etterkommere 
hadde utrettet i det nye landet. 

Terje Mikael Hasle Joranger (Foto: privat)

Denne regionaliseringen av utvand-
ringshistorien var en fortsettelse 
av den filiopietistiske tradisjonen 
og innledet flere studier av norske 
bosetningsområder og nybyggernes 
regionale opphav i Norge. Publika-
sjonene ti l amatørhistorikerne 
Hjalmar Rued Holand, De Norske 
Settlementers Historie og Martin 
Ulvestad, Nordmændene i Amerika, 
er eksempler på dette.  

Sett med norske øyne hadde 
den filiopietistiske perioden i norsk 
utvandringshistorieskriving en klar 
samfunnsbyggende funksjon, altså å 
styrke norske innvandrere sin identitet 
som gruppe og å argumentere for at 
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de hadde en berettiget plass i det 
amerikanske samfunnet. Samtidig 
hadde publikasjonene utgitt i 
denne perioden et sterkt fokus på 
hva oppholdet i Amerika hadde 
betydd for gruppen. Senere ble 
utvandringshistorie en arena hvor 
faghistorikere gjorde analytiske studier 
av hvordan tilpasningsprosessen 
foregikk.

Profesjonalisering av 
utvandringshistorien i USA og 

Norge 1925-1990
Allerede i 1895 hadde Rasmus B. 
Anderson utgitt boka The First Chapter 
of Norwegian Immigration om den 
tidligste utvandringen fra Norge til 
Amerika fram til 1840 og la med den 
grunnlaget for et nytt forskningsfelt. 
Som professor i skandinaviske språk 
hadde Anderson vært den eneste 
personen utenfor Den norske synode 
med anerkjent akademisk bakgrunn.  
Fra 1920-årene i USA og 1940-årene i 
Norge ble utvandringshistorie i større 
grad skrevet av faghistorikere. 

Historikeren Marcus Lee Hansen, 
med norske og danske aner, skapte 
med sin artikkel i American Historical 
Review i 1927 et gjennombrudd 
innen migrasjonshistorie som 
fagfelt i historiefaget. Hansen ble 
kalt «far til migrasjon som moderne 
historisk fagfelt».1 Likeledes styrket 
opprettelsen av Norwegian-American 
Historical Association (NAHA) i 
1925 den faghistoriske tilnærmingen 
til utvandringshistorien. Den sterke 
lojaliteten og den nativistiske «100 
percent Americanism» som ble innført 

under første verdenskrig og en ny 
innvandringslov av 1924, Johnson-
Reed Act, førte til en kraftig reduksjon 
av innvandringen fra Norge.  

Reduksjonen av innvandrings-
strømmen førte til en sterk interesse 
for å ta vare på historien blant 
norskamerikanere. Dette førte til 
opprettelsen av NAHA i 1925, et 
historielag for den etniske norske 
innvandrergruppen som skulle 
«finne, samle inn, bevare og tolke» 
historien til norske innvandrere og 
deres utvikling i USA. NAHAs første 
redaktør, og en av grunnleggerne 
av foreningen, Theodore C. Blegen, 
skrev selv f lere bøker om temaet 
og ble tidlig talsperson for den nye 
sosialhistorien, «grassroots history», 
der historien ble formidlet nedenfra, 
fra den jevne mann og kvinne, ikke 
fra elitenes ståsted. Dessuten dannet 
Blegens publikasjoner Norwegian 
Migration to America. 1825–1860 og 
Norwegian Migration to America. 
The American Transition, samt 
Carlton C. Qualeys bok Norwegian 
Settlement in the United States den 
norske innvandringen til USA og 
tilpasningsprosessen inn i en analytisk 
ramme. 

Fram til andre verdenskrig var 
norsk utvandringshistorie i stor 
grad et norskamerikansk prosjekt, 
forfattet av norskfødte immigranter 
eller første generasjon født i USA. 
Sent i 1930-årene ble grunnlaget 
lagt for en faghistorisk tilnærming 
av den norske utvandringen ført i 
pennen av en norsk historiker, Ingrid 
Semmingsen, som innførte en faglig 



31

tilnærming til utvandringshistorien 
med hennes grunnleggende verk Veien 
mot vest i to bind. I det andre bindet 
belyste Semmingsen, i tillegg til selve 
vilkårene for utvandringen, også dens 
virkninger hjemme i Norge. Med sine 
sterke humanistiske og sosialhistoriske 
perspektiver er blitt stående som 
en klassiker i tolkningen av norsk 
utvandringshistorie.  Ifølge Einar 
Niemi ble «Semmingsenskolen» et 
begrep, knyttet til Ingrid Semmingsens 
perspektiver, tema og metode. For 
det første presenterte hun en sterk 
pluralisme i valg av forklaringsfaktorer, 
samt «en multikausal og indivi-
dualiserende tilnærming» med størst 
vekt på «push»-faktorer. Dessuten 
benyttet hun en hypotetisk-deduktiv 
metode i sin forskning supplert med 
empiri som bygde på en analyse 
av kvantitative opplysninger og 
statistikk. For det tredje viste fag-
historikere av «Semmingsenskolen» 
en vid tematisk bredde i sine studier.  
Ingrid Semmingsen spilte dessuten 
en viktig rolle i oppbygningen av 
migrasjonsstudier i Norden, og 
hennes forskning inspirerte skrivingen 
av en rekke hovedfagsoppgaver om 
temaet utvandring. Hun var også 
en brobygger mellom nordiske og 
nordamerikanske forskere og stod for 
en utvidelse av det sterke fokuset på 
Amerikautvandringen ved å kartlegge 
norsk utvandring til Australia, New 
Zealand og Sør-Afrika. 

Einar Niemi har nevnt fire trekk 
som preget norsk forskning om 
emigrasjonen til Amerika rundt 1980, 
da Ingrid Semmingsen avsluttet sin 

karriere og gikk av som professor 
i historie ved Universitetet i Oslo. 
Et trekk var Ingrid Semmingsens 
dominans gjennom flere tiår gjennom 
valg av tema, perspektiv og metode. 
Et annet trekk var utviklingen av 
nytt materiale og nye perspektiver 
i emigrasjonsforskningen som både 
supplerte og utdypet Semmingsens 
arbeider, blant annet med case-studier 
av emigrasjonen fra lokalsamfunn 
og en geografisk spredning av 
emigrasjonsfeltet. En rekke hoved-
oppgaver i historie og engelsk / 
amerikansk historie og sivilisasjon, 
påvirket av Semmingsens lærer- og 
veilederarbeid utgjorde et tredje trekk 
rundt norsk emigrasjonsforskning 
rundt 1980. Koblinger til lingvist- og 
litteraturmiljøet både i USA og i Norge 
fant sted, da disse miljøene hadde en 
sterk tradisjon for studier med relevans 
for emigrasjonshistorie. Dessuten ble 
det utviklet muligheter for kobling 
av moderne databehandling med et 
norsk kildemateriale i forbindelse med 
hovedfagsoppgaver. Et fjerde trekk var 
en økende behandling av emigrasjonen 
fra lokalsamfunn i bygdebøkene.  

Her kan vi legge til at det kvanti-
fiserbare perspektivet i migrasjons-
historieforskningen endret seg 
som følge av påvirkningen av den 
såkalte «New Social History» fra 
1960-årene. Denne innebar en 
vending fra en konsensusbasert 
forståelse av amerikansk historie til 
en historie som fokuserte på familie 
og samfunn, men som innså at 
migrasjonen var mer kompleks og 
mangslungen enn man tidligere hadde 
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hevdet. Mens immigrasjonen til USA 
tidligere var behandlet som en enveis 
assimileringsprosess fra innvandrer 
til å bli amerikaner, vurderte nå 
historikere immigranten i høyere 
grad som en selvstendig aktør som 
tok valg i tilpasningsprosessen i det nye 
landet.2 I faget migrasjonshistorie kom 
nå begreper som etnisitet, identitet 
og kultur på agendaen, forsterket av 
historiefagets vendinger i 1980- og 
1990-årene.

Minoritetshistorie og etnisk historie 
i Nord-Norge og på Nordkalotten kom 
inn i norsk utvandringshistorie de 
siste tiårene av 1900-tallet, i første 
rekke ved Einar Niemi. I 1980- og 
1990-årene ble emigrasjonshistorie 
undervist som egne studier eller som 
deler av studier ved flere universiteter 
og høgskoler i Norge, som Universitetet 
i Bergen, Universitetet i Tromsø. I 
dag er faget i stor grad borte fra disse 
læringsinstitusjonene etter lærerne 
gikk av med pensjon og ikke ble 
erstattet. 

I dag har Universitetet i Stavanger 
et miljø innen norsk emigrasjons-
historie, men det blir undervist 
i faget migrasjon også ved andre 
høyere utdanningsinstitusjoner, bl.a. 
ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
Blant de ferskeste og mest oppdaterte 
innledningene ti l fagfeltet og 
historiografien er Nils Olav Østrems 
bøker Norsk utvandringshistorie 
(Oslo: Samlaget, 2014) og Den store 
utferda. Utvandringa frå Skjold og Vats 
til Amerika 1837-1914 (Oslo: Spartacus 
Forlag AS/Scandinavian Academic 
Press, 2015).

Nye retninger
I Norge har emigrasjon vokst som 
emne innen lokalhistorien, særlig 
som lokale og regionale studier, 
hovedoppgaver fram til 2000 med lokalt 
avgrensede case-studier, push-faktorer 
og vektlegging av demografiske og 
økonomiske forhold. Større interesse 
for amerikabrev, et felt som kan 
trekkes tilbake til Theodore Blegens 
utgivelser av amerikabrev i 1930-årene. 
Serien Fra Norge til Amerika. Norske 
utvandrerbrev utgitt av Orm Øverland 
og Steinar Kjærheim i syv bind er 
viktige i denne sammenhengen. Det 
norskamerikanske historielaget i 
Norge, NAHA-Norge, dannet i 1981, 
har med sin publikasjon Norwegian-
American Essays siden 1986 også 
gitt betydelige bidrag til norsk 
utvandringshistorie. Ifølge Einar 
Niemi, synes NAHA-publikasjonene 
«å representere det viktigste nasjonale 
forum for norsk emigrasjonsforskning 
etter Semmingsens tid».  

I Norge har det de to siste tiårene 
skjedd en klar perspektivforskyvning 
fra push-faktorer og kausalforklaringer 
bak utvandringen fra Norge til mer 
vekt på tilpasnings- og integrasjons-
problematikken i mottakerlandet. 
Dette medførte en økt vilje til å følge 
emigrasjonene til destinasjonene og 
integrasjonen i vertsamfunnet. Denne 
metoden, som følger migranten fra 
vugge til grav, er synlig i tematikken 
rundt en rekke hovedfagsoppgaver 
og doktorgradsavhandlinger, samt 
migrasjonsstudier etter årtusenskiftet.3 

Fortidens valg av tematikk og 
perspektiver i utvandringshistorien 
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danner grunnlag for drøfting av nye 
perspektiver. En viktig dreining gjelder 
forskernes mer eller mindre åpenbare 
fokus på gruppens etniske bakgrunn i 
seg selv til å omfatte samspillet mellom 
norske immigranter og andre etniske 
grupper. Jon Gjerdes The Minds of 
the West tar for seg utviklingen av 
etniske kulturer i Midtvesten fra 
1830-årene til 1917 i en gjensidig 
påvirkningsprosess mellom de ulike 
immigrantgruppene og amerikanske 
normer.4 En annen geografisk utvidelse 
av norsk utvandringshistorie kom 
bl.a. med prosjektet «Nordmenn i 
Latin-Amerika». Hovedmålet med 
prosjektet var å bedre vår forståelse av 
utvandringen til og migrasjon i Latin-

Amerika ved å bruke nordmenn før 
1940 som eksempel. Prosjektet ønsket å 
produsere ny kunnskap om utvandring 
til Latin-Amerika som er relevant i 
større komparative perspektiver og 
som kunne tjene som modell for 
studier av andre migrantgrupper. I 
boken Den lange overfarten forteller 
Odd Lovoll om hvordan Quebec, 
Montreal og andre havnebyer i 
Canada ble inngangsporten for norske 
utvandrere til Nord-Amerika. Nylig 
har norske historikere også befattet 
seg med norsk utvandring til andre, 
mindre kjente destinasjoner i verden.

De siste tiårene ser vi dessuten 
en tendens til en større interesse for 
å involvere grupper som tidligere 

Norsk innvandring til USA på attenhundretallet var i stor grad en rural til rural innvandring. 
Mange norske immigranter slo seg ned i den øvre delen av Midtvesten, slik dette bildet viser. 
(Eier: Terje Mikael Hasle Joranger).
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ikke er blitt nevnt i større grad i 
utvandringshistorien. Kvinners rolle i 
innvandrings- og tilpasningsprosessen 
er et neglisjert felt i den store 
migrasjonsfortellingen. Norwegian-
American Women, redigert av Betty 
Bergland og Lori Ann Lahlum var et 
viktig bidrag til dette feltet. Andre 
neglisjerte grupper er minoriteter 
som barn, ungdom og eldre, men 
også spørsmål knyttet til kvensk 
utvandring. 

De siste årene er det også en økende 
interesse for tematikk knyttet til 
urbefolkning. Karen Hansens studie 
av norske og svenske innvandrere i 
Spirit Lake Dakota Indian Reservation 
i Nord Dakota er interessant i denne 
sammenhengen som et bidrag til 
kontakter mellom norske immigranter 
og urbefolkningen.  Også Ellen Marie 
Jensens nylig avlagte doktoravhandling 
om livshistoriene til fem samiske 
kvinner som utvandret til USA er 
interessant med koblingen av flere 
perspektiver i utvandringshistorien. 
Her kobles kvinneperspektivet med 
det å tilhøre en marginalisert gruppe 
i både det norske og det amerikanske 
samfunnet, nemlig samene.5 

Urbefol k ningsproblemat i k k 
knyttes også opp mot whiteness-
studier, som er et nytt perspektiv 
i norsk emigrasjonsforskning. 
Whiteness-studier oppstod i USA 
i 1980- og 1990-årene og hadde sin 
opprinnelse i kritiske hvithetsstudier. 
Slike studier vil si at man studerer 
hvithet som ideologi, altså som en 
historisk og sosial konstruksjon 
der man tar utgangspunkt i de 

privilegier og maktforhold som 
preger kategorien «hvit» og de som 
framstår som hvite. Begrepet bidrar 
til å synliggjøre strukturer som er 
annerledes enn det hvite, og det er et 
nyttig verktøy for å fylle et tomrom 
i innvandringsdebatten; farge er et 
fortiet fagfelt i Norge, og rase er et 
ikke-tema i innvandringsforskningen, 
påvirket av forskningen på rasehygiene 
i 1930-årene og nazistenes ugjerninger 
mot folkegrupper på grunnlag av 
deres definisjon av rase under andre 
verdenskrig.  Norske utvandrere fra 
homogene hvite samfunn ble først 
hvite ved ankomst i Amerika og ved 
deres møte med et multikulturelt USA. 
Et sentralt spørsmål er hvordan deres 
hvithet påvirket deres identitet og deres 
samhandling med det amerikanske 
samfunnet, sammenlignet med andre 
grupper? 

Utvandringshistorie: mindre 
nasjonalistisk?

Med studier av migranter har 
fagfeltet migrasjon alltid hatt et 
iboende transnasjonalt fokus. 
Dette perspektivet står derfor i 
delvis kontrast til funnene i Norges 
forskningsråds evalueringsrapport 
av 2008, Bortenfor nasjonen i tid og 
rom: fortidens makt og fremtidens 
muligheter i norsk historieforskning. 
Rapporten konkluderte med at 
historiefaget i Norge, som tradisjonelt 
har hatt en nasjonsbyggende funksjon, 
har et sterkt fokus på nasjonale 
framfor internasjonale narrativer. 
Det samme gjelder lokalhistorien. På 
tross av sin transnasjonale arv, har 
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norsk utvandringshistorieskriving 
vist de samme trekkene med en sterk 
betoning av det nasjonale og det 
lokale. Publikasjoner om den norske 
utvandringen og innvandringen til 
USA har i stor grad fokusert på gruppen 
i seg selv og som nasjonsbyggere i 
USA. Her er det i stor grad lagt vekt 
på norskamerikanernes identitet 
og etniske tilhørighet og i mindre 
grad gruppens relasjon til andre 
etniske grupper i det multikulturelle 
amerikanske samfunnet. 

Hvis vi godtar disse premissene, 
hvordan kan utvandringshistorien bli 
mer internasjonal og mer nyansert? 
For det første er kunnskap om 
norsk utvandringshistorie viktig 
for å forstå innvandring til Norge i 
nyere tid. I en innvandringsdebatt 
i Norge som i stor grad framstår 
som polarisert, kan kunnskap om 
tilpasningsprosessen i mottakerlandet 
blant norske innvandrere de siste 150 
årene være relevant for forståelsen av 
innvandrernes tilpasningsprosess i 
møtet med det norske samfunnet. 

Selv om ulikheter med hensyn 
til innvandrerlandets motiver for å 
ta imot innvandrere og at Norge i 
dag er et innvandringsland framfor 
å være et utvandringsland.  Her 
finnes f lere fellestrekk, som kan 
danne utgangspunkt for komparative 
studier der det tas i betraktning de 
ulike gruppers eksistens i tid og 
rom. Eksempler på slike fellestrekk 
er religionens sentrale plass i 
immigrantsamfunnet og som symbol 
på etnisk identitet, videre etableringen 
av etniske bosetningsmønstre av 

regionalt opphav i opphavslandet og 
ulike grader av transnasjonalisme, 
det vil si i hvilken grad immigranter 
opprettholder kontinuerlig kontakt 
med sitt hjemland på ulike måter.6 
En konsekvens av dette kan være 
multikulturel le samfunn hvor 
innbyggerne har vist liten interesse 
av å assimileres i det nye samfunnet. 

Andre sammenlignbare trekk 
er generasjonskløften som oppstår 
mellom første generasjons innvandrere 
med en fot i opphavslandet og en i 
mottakerlandet, sammenlignet 
med deres barn som vokser opp i 
det nye landet. Den amerikanske 
historikeren Alan M. Kraut mener 
tilpasningsprosessen til innvandrer-
samfunnet over tid kan sammenlignes 
med en forhandling, «negotiation», 
mellom hver innvandrer og prisen for 
å bli inkludert og tilgang til muligheter 
i sitt nye land. 

Et annet aspekt som vil bryte 
opp fokuset på det nasjonale i norsk 
historieskriving er hjemvendte 
emigranter og deres bidrag til 
nasjonsbyggingen i Norge. Dette er 
et understudert tema.7 Hvordan kom 
hjemvendte individer med et nytt 
verdenssyn og mentaliteter påvirket 
av entreprenørskap og kapitalisme til 
å påvirke oppbyggingen av det norske 
samfunnet fra slutten av 1800-tallet og 
fram til i dag? Norske emigranter var 
nasjonsbyggere i USA, mens hjemvendte 
emigranter bidro som nasjonsbyggere 
på to kontinenter. Samtidig var det en 
vekselvirkning mellom avsender – og 
mottakerområdet.

Vi kan knytte det transnasjonale 
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perspektivet i utvandringshistorien og 
nye migrasjonshistoriske forsknings-
perspektiver som en parallell til 
analyse- eller forskningsområdene 
«geografiska och icke-geografiska 
gränsland». Disse ble nylig formulert av 
de svenske historikerne Dag Blanck og 
Adam Hjortén i en artikkel i Historisk 
Tidskrift i Sverige. Geografiske 
grenseland omfatter migrasjon 
og kulturmøter, også to sentrale 
norskamerikanske relasjoner. Blant 
annet drøfter forfatterne forholdet 
mellom skandinaviske immigranters 
forhold til urbefolkningen i forhold 
til den vestlige ekspansjonen. Det 
andre området – ikke-geografiske 
grenseland – vil forske på hvordan 
ideer, kultur og ideologi ble overført 
og knyttet sammen mellom landene. 
Denne analytiske retningen ser på de 
langsiktige følgene av emigrasjonen, 
bl.a. hvordan utvandringen har 
påvirket svensk forretningsliv. 

Her peker to historikere ut områder 
og perspektiver som er viktige for 
feltet ved å benytte begrepet svensk-
amerikanske relationer. Dette begrepet 
benytter de «Till skilnad från gamla 
epitet – immigrationsforskning, 
emigrationsforskning eller svensk-
amerikansk historia».8 Nils Olav 
Østrem trakk fram dette ved HIFOs 
konferanse i juni for å vise at vi 
her kommer inn på de langsiktige 
konsekvensene av emigrasjonen, hvor 
de beskriver hvordan idéer, kultur og 
ideologi overføres og sammenveves 
mel lom landene. Inspirert av 
svensk migrasjonsforskning kan 
Norskamerikanske relasjoner som 

forskningsfelt rette lyset mot hvordan 
Norge og USA relaterte seg til 
hverandre i en historisk kontekst, altså 
hvordan mennesker, varer og ideer 
beveget seg fram og tilbake mellom 
landene. I likhet med de svenske 
historikerne hevder Østrem også at 
vi kan se på hvilke konsekvenser de 
norskamerikanske relasjonene har hatt 
både sosialt, kulturelt, økonomisk og 
politisk. 

Konsekvensen av utvandringen er 
også sentral for Norge, men temaet 
har vært lite påaktet innen fagfeltet. 
Her vil jeg legge til at den norske 
returvandringen var svært viktig 
for den nasjonsbyggingen i det unge 
Norge i form av overføring av kapital, 
entreprenørskap, religion og et nytt 
verdensbilde. Både i Sverige og Norge 
har forholdet til USA vært en viktig 
bestanddel i politisk historie, og 
Amerikastudier hadde lenge en sterk 
posisjon internasjonalt. Svenskene 
har startet det internasjonale forsker-
nettverket Swedish-American Border-
lands hvor de vil føre sammen 
oppsplittede forskningsfelt og fag-
tradisjoner. Videre vil de gå forbi 
nasjonale tolkningsrammer og heller 
«betone kontakter» og se forhold i 
Sverige og i USA samlet. 

Utvandring som tema er i dag lite 
til stede i en nasjonal diskurs, men de 
pågående historieprosjektene gir et 
godt grunnlag fram mot en nasjonal 
200-årsmarkering av den første 
organiserte utvandringen til Amerika i 
moderne tid i 2025. Bredden i tematikk 
knyttet til norsk migrasjonshistorie 
og forskningsperspektivene som de 
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svenske historikerne trekker opp er 
relevante i dag. 200-årsmarkeringen 
i 2025 kan så ledes mane t i l 
rekapitulering og rehabilitering av 
den migrasjonshistoriske forskningen 
og historiografien. Det er viktig at 
migrasjonsforskerne her er sin egen 

rolle bevisst. Så langt har historikerne 
vært lite framme i samfunnsdebatten, 
men de varierte perspektivene som er 
vokst fram innen norsk utvandrings-
historie gir et godt grunnlag for at 
migrasjonsforskere framstår som 
sentrale samfunnsaktører.
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Noter
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Fotospalten

Snee- og iisbedækte Alper i Indre-Sogn paa Grændsen af Aggershuus Stift. (Fra en Top i Koldedalen 
d.14de Jul.1820). Baltazar Mathias Keilhau. Penn, blyant og akvarell. Nasjonalbiblioteket.
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Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

For 200 år siden, i årene 1819-
20 var f lere aktører i sving for 

å utforske de sentrale og til dels 
ubeskrevne fjellområdene i Norge 
utfra vitenskapelige og kunstneriske 
interesser.  En av disse var geologi-
studenten Baltazar Mathias Keilhau, 
som sammen med vennen Christian 
Boeck og reinjegeren Ole Urden 
gjennomførte en ekspedisjon gjennom 
det de i etterkant kalte «Jotunfjeldene». 

Resultatene fra turen foreligger 
blant annet som avhandlinger og 
livlige reiseberetninger publisert i 
Morgenbladet, i ukebladet Budstikken 
og tidsskriftet Hermoder. Keilhau lagde 
en serie dokumentasjonsbilder for 
hånd med penn og akvarell som han 
reproduserte i albumet «Erindring fra 
Fjeldreisen 1820». Her finner vi bildet 
VIte Stykke: «Horungrækken fra en 
Top i Koldedalen, Nemlig fra den paa 
foregaaende Stykke med C. betegnede 
Fjeldhöide. Den nærmeste, dybe Dal 
skjærer ned til Utledalen. Den fjerne 

Keilhaus prefotografiske prospekt

Fjeldgrouppe til Høire er den samme, 
som paa No 1er betegnet med g. Opt. 
d. 14de juli». Som vi ser av bildeteksten 
refererer bildene til hverandre i et 
system, og kart fra det ukjente området 
ble oppskisset med opptaksposisjonene 
for bildene inntegnet.

Da Magazin for Naturvidenskaberne 
kom med sitt første nummer i 1823 ble 
dette bildet publisert som Hurrungerne, 
utført for mangfoldiggjøring i 
trykketeknikken akvatint av Johannes 
Flintoe, og var samtidig et tidlig eksempel 
på trykte illustrasjoner i Norge: «…
Titelkobberet, et Gletscherprospekt, som 
er taget af Herr Bergkandidat Keilhau 
fra en liden Höide paa Koldedalens store 
Sneebræe, omtrent i V.N.V for samme.»  

 Fra samme periode finnes det første 
eksempelet på fotografi som er bevart, 
Utsikt fra vinduet i Le Gras, ble tatt 
av Niépce i 1826-27. Fotografi i ulike 
former ble for øvrig ble oppfunnet av 
mange i perioden frem til den offisielle 
delingen av Daguerres patent 19. 
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august 1839.  I Norge beskriver Hans 
Thøger Winther hvordan han hadde 
ideen til å frembringe og fastholde 
«Lysbilleder» i 1826. Det ble også skapt 
fotografier før dette, men bildene var 
enda ikke permanent og ble raskt 
borte. Rent teknisk kunne fotografiet 
faktisk oppstått tidligere. I nyere tid 
har fotohistorikere som Peter Galassi 
(Before Photography) og Geoffrey 
Batchen (Burning with desire)har vært 
opptatt av det prefotografiske gjennom 
henholdsvis å trekke linjer til uviklingen 
innen maleriet og den vitenskapelige 
og filosofiske utviklingen forut for 

fotografiet. Fotohistorien handler 
ikke om et årstall, men en kompleks 
bildehistorisk og teknisk prosess. 

Utviklingen av det optiske kameraet 
og lysømfintlig kjemi pågikk over 
århundrer. Ett annet element var 
interessen for og muligheten til å 
registrere topografiske forhold nøyaktig 
i bildeform. I dette perspektivet peker 
Keilhaus bilde «taget» av Horungrækken 
fra en Top i Koldedalen fremover mot 
senere fotografisk aktivitet i fjellet, 
fra 1800-tallets fotografer til landet 
blir systematisk kartlagt gjennom 
fotografering fra fly på 1900-tallet.
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Kvalifikasjoner
* Hovedfag/master i historie eller tilsvarende
* God skriftlig og muntlig formidlingsevne
* Det er ønskelig med erfaring fra arbeid som 
har lokalhistorisk tilknytning
* Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektstyring
* Søkere må angi i en publikasjonsliste hva de 
har produsert samt oppgi relevante referanser

Arbeidsoppgaver
* Samle inn og systematisere materiale til bygdebok
* Involvere ulike media og aktuelle interessegrupper 
i arbeidet
* Skrive bygdebok
* Rapportere til og samarbeide med bygdebokkomite

Personlige egenskaper
* Like å arbeide selvstendig og samtidig være 
i god dialog med samarbeidspartnere
* Kunne arbeide strukturert og i henhold 
til framdriftsplaner

BYGDEBOKFORFATTER I TREÅRIG ENGASJEMENT
Det søkes etter bygdebokforfatter til å skrive Hadelands historie for perioden 
1950 til 2000. Hadeland består av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Til 
sammen har regionen omlag 30000 innbyggere.   Det er ønskelig med oppstart 
1.januar 2020 og at arbeidet er ferdig fra forfatter innen utgangen av 2022.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår. Arbeidssted vil primært 
være Hadeland Folkemuseum, men med utstrakt mulighet til å arbeide fra 
hjemmekontor. Det utformes arbeidskontrakt med framdriftsplan som er 
retningsgivende for samarbeidet med bygdebokkomiteen.  Arbeidsgiver 
vil være Randsfjordmuseet AS.  Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon: Hugo Hallum, 91322726
futhpast@gmail.com

Søknadsfrist:  15.oktober 2019
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Returadresse:

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

Vi tar vare på  
historien

Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen 
Telefon: +47 23 35 45 20  
E-post: kjell-even@rm.no

Digital lagring er utvilsomt viktig for en trygg, sikker og lett tilgjengelig arkivering. 
Men når du ønsker å løfte frem historiske begivenheter, er det noe eget med det 
du kan ta og føle på. Når man blar, ser og leser i en fysisk bok, får man et annet 
fokus som gir både mer nærhet og sterkere inntrykk. Dermed vil innhold og budskap 
snakke til leseren på en helt annen måte. En måte som historien fortjener.

Renessanse Media er et moderne trykkeri med årelang erfaring. Blant annet er 
vi spesialister på å bevare historiske milepæler i form av innbydende trykksaker 
der kun kreativiteten setter grenser. I tillegg er vi rigget for å kunne gi deg solid 
fagkunnskap og kvalitet i særklasse til en meget konkurransedyktig pris. 
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