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 Lederen har ordet

Marthe Hommerstad 
(Foto: Annica Thomsson)

Marthe Hommerstad
Leder, HIFO

I det siste har historiefaget vært oppe til debatt i mediene. Skissene til de nye læreplanene 
har vært på høring, og i etterkant av dette har mange stemmer hevet seg mot det 

som oppfattes som en forringelse av historiefaget i skolen. Spesielt har diskusjonen 
om hvorvidt andre verdenskrig og Holocaust skal presiseres i de nye læreplanene ført 
til mange innlegg. 

At de første skissene til læreplaner fører til reaksjoner har vært betimelig, og spesielt 
i læreplanen for samfunnsfag i grunnskolen har mangelen på presiseringen av historie 
vært viktig å adressere. HIFO har derfor også i sitt innspill i den videre prosessen bedt 
om at det i større grad tas høyde for en forståelse av samfunnsutviklingen over tid – altså 
hvordan historien har betydning for dagens samfunnsforståelse, men også historiefaget 
som en verdi i seg selv. Historie gir tilhørighet og skaper identitet i samfunnet, og har 
derfor en viktig rolle i det norske samfunnet og den norske skolen. Opplæringslovens 
formålsparagraf understreker dette når den sier at skolen skal «opne dører mot verda 
og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring» 

og «skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 
og vår felles internasjonale kulturtradisjon».

Dette er den første høringen, og en ny høringsrunde vil derfor komme om ikke alt 
for lenge. Da er det viktig at vi gir nye innspill til de fremlagte læreplanene, og at det ikke 
bare skjer i etterkant av høringsfristen gjennom media. Mange av dere har engasjert dere 
i arbeidet og levert høringssvar, og jeg håper dette ikke tar slutt etter denne omgangen.

En annen debatt som har preget høsten er mottakelsen av planen om implementeringen 
av Plan S, angående åpen tilgang til forskeres publisering i internasjonale tidsskrifter. 
Hva dette faktisk vil bety er fortsatt ikke helt klart da det stadig kommer nye utspill, men 
i sin mest radikale form vil den forby forskere som er finansiert av det offentlige/NFR å 
publisere i tidsskrifter som ikke er åpent tilgjengelig for alle lesere fra 2020. HIFO mener 
at en implementering av Plan S må utredes ordentlig i forkant av iverksettelse. Som i 
debatten og arbeidet med åpen tilgang til de norske tidsskriftene, og for vår del Historisk 
Tidsskrift, er det likelydende problemstillinger vi nå møter: hvordan skal publisering 
finansieres, hvordan skal det sikres at forskere uten institusjonstilknytning skal få 
publisert og hvordan skal det sikres god kvalitet og redaksjonelt arbeid i tidsskriftene. 
Vi må unngå at vitenskapelig publisering kun skal forbeholdes de med forskningsmidler 
i ryggen, men også åpner for unge, uetablerte, frilansere og andre historikere. 

HIFO er, sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner, eier av Scandinavian 
Journal of History. I den kommende perioden må vi derfor vurdere hvilken betydning 
Plan S også vil ha for dette tidsskriftet, og hvordan vi bør møte denne utfordringen. 
Vi vil imidlertid understreke overfor departement og Forskningsrådet at de ikke må 
forhaste seg i denne prosessen, og at det må utredes både ulemper og fordeler ved en 
omlegging av publiseringspolitikken. Slik det ser ut i dag er det liten sammenheng mellom 
krav om internasjonal publisering på nivå 2 og publisering i internasjonale tidsskrifter.

Ved årets slutt er HIFO opptatt av vårt jubileum neste år. 150 år som vitenskapelig 
forening forplikter, og vi håper at de tiltakene som gjøres i løpet av 2019 vil føre til 
engasjement i hele historikerlauget; blant forskere, undervisere og formidlingsarbeidere 
i UH-sektoren, skolen og arkiv og museum. HIFO sentralt, HIFOs skoleseksjon og våre 
lokallag har mange planer for det neste året og jeg håper jeg får se mange av dere som 
deltakere på forskjellige arenaer. Årets store begivenhet vil bli Norske Historiedager i 
Tønsberg – hvor temaet er Fortid – samtid – framtid. Sesjonslokkingen er nå i gang og 
jeg håper komiteen vil motta mange gode sesjonsforslag frem til fristen 15. januar 2019. 

Med disse ordene vil jeg ønske alle en god jul og godt nytt år! 

Les mer om Plan S og kommentarer på Ceres sine hjemmesider: https://www.
ceres.no/tjenester/laat/aktuelle-saker/2018/hva-er--plan-s--bakgrunnsinformasjon-
og-kommentare.html
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Lokallagsseminar

Forsidebilde: Deichmanske bibliotek, Lesesal 1 (Foto: Skotaam, TH./Oslo museum)

Historikerutdanninga

HIFO-Nytt

Statusrapport

Forsidebildet viser lesesalen på Deichmanske bibliotek i Oslo en gang rett etter 2. 
verdenskrig. I årene som fulgte skulle studentmassen på universitetene øke, og større 

del av befolkningen fikk mulighet til å ta høyere utdannelse. Historiefaget tiltrakk seg 
mange studenter, og fremdeles er det mange som har historie som en del av fagkretsen 
sin. Men hvordan foregår historikerutdanninga i dag? I dette bladet bringer vi noen 
blikk inn i utfordringene og prosjektene som historikerutdanninga i Norge står ovenfor. 

Vi kan lese Maria Antonie Sæther berette om forsterka masterprogram og 
arbeidslivsrelevans ved NTNU, mens Arnfinn Kjelland – i en artikkel om mikrohistorie 
– viser hvordan nye fagtrender kan implementeres direkte som fag i undervisninga. 
Vi trykker også en liste over doktorgrader som ble godkjent i Norge i 2017. For tiden 
arbeider vi med listen for 2018. Vi oppfordrer våre lesere, som fullfører en doktorgrad i 
2018 (og fremover) til å melde inn til historikeren@hifo.no slik at vi har en så oppdatert 
liste som mulig.

Utdanning er jo kunnskapsdanning og -formidling, og i den nye serien «Statusrapport» 
gir stipendiat Susann Holmberg et innsiktsfullt innblikk i hvordan fagretningen 
«Kunnskapshistorie» har utviklet seg de siste årene, og de viktigste spørsmålene i 
faget i dag. «Statusrapport»-serien håper vi kan bli et fast innslag og om du arbeider 
innenfor en fagretning som kollegaer bør lese om så si ifra. Vi tar gjerne imot tekster. 

Til slutt leverer Arthur Tennøe et tankevekkende bidrag til «Fotospalten», som også 
reflekterer en debatt som har pågått i historiefaget denne høsten om hva hjemmefronten 
visste om Holocaust i 1942. Hva skoleungdom skal lære om holocaust og annet ble også 
heftig debattert under HIFOs lokallagssamling i Stavanger i slutten av november, da de 
nye læreplanene i historie ble debattert. Historikeren har selvfølgelig en rapport derfra.

God lesing, god jul og godt nytt Hifo-år!
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Historisk tidsskrift

Fra nyttår flytter redaksjonen i Historisk tidsskrift fra Tromsø til 
Bergen. Frode Ulvund overtar redaktørstolen etter Narve Fulsås.  
Historikeren har tatt en prat med den nye redaktøren.

Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

HT på flyttefot

Gratulerer som ny redaktør av Historisk 
tidsskrift!

–Tusen takk for det! Jeg ser fram til 
oppgaven, men samtidig også med ikke så 
rent lite ærefykt.

Ulvund overtar lederansvaret i en 
periode med store endringer for HT. 
Tidligere i år fikk tidsskriftet status som 
Open Access på nett, med en frivillig 
abonnementsordning for papirutgaven. 

Hvordan ser du for deg at Historisk 
tidsskrifts rolle som felles faglig, nasjonal 
samtalearena skal utvikles videre i en ny 
hverdag?

–Open Access er både en utfordring 
og en mulighet for Historisk tidsskrift. 
Utfordringen ligger selvsagt i det 
økonomiske grunnlaget for tidsskriftet. 
Med abonnementsordning har HT 
hatt noenlunde forutsigbare og stabile 
inntekter som var tilstrekkelige for driften 
av tidsskriftet. Med Open Access er vi 
avhengig av andre ordninger. 

–Vi er nå finansiert av det nasjonale 

tidsskriftskonsortiumet for humaniora 
og samfunnsvitenskap, foreløpig for en 
periode på tre år. Utover å være åpent 

tilgjengelig har de som betingelse at 
tidsskriftet er ledende innen sitt fagfelt, 
og har en norsk forfatterkrets som 
primært henvender seg til en nasjonal 
fagoffentlighet på norsk. Det legger 
selvsagt føringer for hvordan tidsskriftet 
kan redigeres, og i hvor stor grad vi kan ta 
imot internasjonale bidrag med relevans 
for norsk historie, eller engelskspråklige 
bidrag av norske historikere. Faller 
ordningen bort, eller HTs søknader ved 
nye runder blir avvist, vil tidsskriftets 
framtid bli særdeles problematisk. Når det 
er sagt, så gir OA også en mulighet til å nå 
en langt større målgruppe enn tidligere og 
bidra ikke bare i vitenskapelige debatter, 
men også som faglige innspill i pågående 
samfunnsdebatter, utdyper han.

Hvordan vil den nye redaksjonen jobbe 
for å sikre artikler fra et bredt utvalg av 
fagmiljøer i Norge?

–HT har historisk sett vært et 
postkassetidsskrift. Slik er vi først og fremst 
avhengig av at ulike fagmiljø ser på HT som 
en relevant og viktig publiseringskanal og 
aktivt sender inn bidrag for vurdering. Det 
kan være aktuelt med spesialnummer der 
redaksjonen mer aktivt går ut til fagmiljø 
for å rekruttere bidrag. Men først og fremst 
må de enkelte fagmiljøene og institusjonene 
selv ta et ansvar. 

–Historiefaget får samfunnsrelevans 
gjennom å bidra til en informert og kritisk 
offentlighet. Skal historiefaget klare det må 
debattene i faget nå mer enn internasjonale, 
og i en del tilfeller snevre, forskningsmiljø. 
Særlig det siste året har vist at interessen 
for historiefaget, og historiefaget 
metoder, teorier og konklusjoner, er 
stor i den norske offentligheten, og 
at det er behov for en arena som kan 
diskutere historiefaglige spørsmål mer 

inngående enn hva diskusjoner i aviser 
og på Facebook gir rom for. Å velge 
bort norske publiseringskanaler er en 
svekkelse av fagets samfunnsrelevans, og på 
institusjonsnivå en opplagt misforståelse 
av fagets samfunnsoppdrag.

Nasjonalt fagråd for historie ønsker ikke 
å plassere HT høyere enn nivå 1. Noen 
tanker om det?

–Jeg har selv de siste årene vært 
medlem av Nasjonalt fagråd, og kjenner 
til diskusjonene der. Historisk tidsskrift 
er sammen med Heimen de viktigste 
tidsskriftene for norske historikere 
målt etter publiseringspoeng, og HT 
utgjør derfor en prosentmessig stor 
andel av norske publiseringspoeng. Det 
er jo problematisk for det nasjonale 
publiseringsutvalget, og årsaken til at 
HT ble flyttet ned på nivå 1. 

–Men det er et tankekors at våre 
naboland rangerer sine nasjonale historie-
tidsskrifter på nivå to, og på samme måte 
må det sies å være et tankekors at dagens 
finansieringssystem for Open Access i 
praksis krever at tidsskriftet skal være 
på nivå 1. Om HT oppfyller kravene for 
å være på nivå 2 (flere ikke-norske bidrag 
og internasjonale forskningsmiljø som 
målgruppe), vil det samtidig ikke lenger 
oppfylle betingelsene for å bli finansiert. 

En annen het potet som har fulgt HT i år 
er kvinneandelen blant bidragsytere og bøker 
som blir omtalt. Vil den nye redaksjonen 
g jøre noen tiltak for å øke kvinneandelen?

–Igjen, vi er avhengige av å få inn 
bidrag til vurdering, og vil sterkt oppfordre 
kvinnelige historikere til å sende inn 
artikler. Muligheten med spesialnummer 
er allerede nevnt, og vil bli vurdert også 
på dette området. Ellers er redaksjonen 
bevisst på de virkemidlene vi faktisk har 

Frode Ulvund overtar redaktørstolen. 
(Foto: privat)
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kontroll over, nemlig forespørsler om 
bokmeldinger og ikke minst ved særlig 
å synliggjøre bøker skrevet av kvinnelige 
historikere når bøker blir anmeldt.

Nå flytter jo redaksjonen fra Tromsø til 
Bergen. Hvordan vil den nye redaksjonen 
være sammensatt?

–Bergen har flere sterke historiker-
miljø fordelt på en rekke ulike 
institusjoner. Jeg er derfor glad for at 
den nye redaksjonen speiler det. Som 
medredaktører har jeg fått med meg 
post.doc Dunja Blažević fra mitt eget 
institutt ved Universitetet, Sissel Rosland 
førsteamanuensis fra Høgskulen på 
Vestlandet og førstearkivar Jo Rune 
Ugulen Kristiansen fra Arkivverket, men 
med tilhold på Statsarkivet i Bergen. I 
tillegg er Thomas Slettebø, for tiden 
førsteamanuensis ved UiB, engasjert som 
redaksjonssekretær. Som hovedredaktør 
er det betryggende med denne sterke og 
brede kompetansen i ryggen.

Hvordan vil den nye redaksjonen sette 
sitt preg på HT?

–Det gjenstår jo for så vidt å se, men 
tidsskriftet vil nok være gjenkjennbart 

Lokallagsseminar

Samling i Stavanger

Den årlige lokallagssamlingen ble avholdt i Stavanger. Det var et helt 
nytt Arkivenes hus badet i solskinn som møtte deltagerne ved ankomst. 
Det ble to dager med dugnadsinnsats, oppdateringer og sosialt samvær.

Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

Helga startet med fellesmøte i 
Arkivenes hus. Karsten Korbøl 

informerte om arbeidet med ny 
læringsplan i historie for grunnskolen 
og videregående skole. HIFO har vært 

involvert i dette arbeidet, både gjennom 
representanten Korbøl og gjennom 
høringsuttalelser. Forslaget til ny læreplan 
har møtt motstand både i media og i det 
politiske miljø, og seminardeltagerne fikk 

Deltagerne fikk boltre seg i Stavangerarkivenes nye storstue «Arkivenes hus» på Ullandhaug. 
(Foto: Arkivverket)

også under denne redaksjonen. 
Avtroppende og tidligere redaksjoner 
har lagt en standard som vi ønsker å 
videreføre. Som nevnt over er det et mål at 
tidsskriftet skal ha en samfunnsrelevans 
og være synlig i offentligheten som 
formidler av historiefaglig forskning 
av høy vitenskapelig kvalitet. Innen 
rammene av de betingelsene vi er 
underlagt, håper vi også å være attraktive 
for ikke-norske historikere som vil 
publisere artikler med relevans for norsk 
og skandinavisk historie.

HIFO går nå inn i et jubileumsår. 
Hvordan vil HT markere dette?

–HIFO ś 150-årsjubileum vil bli 
markert i det andre nummeret av 2019. 
Vi har vitenskapelige artikler i bestilling 
som vil tematisere både historiefaget 
generelt og HIFO spesielt. Det er også 
verdt å merke seg at Historisk tidsskrift 
snart (2021) feirer 150-årsjubileum, og 
er det eldste vitenskapelige tidsskriftet 
som fortsatt er i virksomhet. Det vil 
naturligvis redaksjonen også markere 
når den tid kommer.
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Lokallagsseminar

150 artikler for 150 år

rikelig med tid til å diskutere innvendinger 
mot og argumenter for grepene som 
ble gjort. Læreplanarbeidet skal være 
ferdig den 25. januar og Historikeren vil 
presentere endringsforslagene i neste 
nummer.

Seminaret inneholdt også den faste 
«runden» hvor lokallagene oppsummerte 
året som er gått og planer fremover.  
HIFOs leder Marthe Hommerstad 
noterte seg at mange av lokallagene 
presenterte oppløftende meldinger om 
aktiviteten. –Det er bedre stemning enn 
på lenge. Lokallagene har ved tidligere 
anledninger meldt om medlemssvikt og 
varierende oppmøte på arrangementer. 
Men nå ser det ut til at lokallagene står 
sterkt og er entusiastiske på vei inn i 

I anledning sitt eget 150-årsjubileum har HIFO dratt i gang dugnaden 
«150 artikler for 150 år».  Med dette vil HIFO vise betydningen av fag og 
kunnskap med en gave til samfunnet vi er del av. Under lokallagsseminaret 
i Stavanger holdt Hallvard Notaker en innledning hvor han viste hvor 
enkelt det kan gjøres. Siden pisket han deltagerne til innsats.

Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

jubileumsåret, sier hun til Historikeren.
Lokallagene meldte om flere planer for 

jubileumsåret. I Kristiansand planlegger 
HIFO Agder et samarbeid med det 
lokale Cinemateket om kinokvelder, noe 
Tromsø selv hadde hatt god erfaring 
med. Skole-HIFO hadde også bedre 
besøkte arrangementer enn på lenge, 
blant annet en historielærermingling. 
Marthe Hommerstad minnet om 
at HIFO har satt av en egen pott til 
jubileumsarrangement i 2019, i tillegg 
til den vanlige arrangementstøtten man 
kan søke. 

I tillegg fikk deltagerne med seg et 
foredrag på Arkeologisk museum med 
Karen Lykke Syse om engelske turister 
i norske fjell og landskap på 1800-tallet.

Pause. Deltagerne i lett passiar i påvente av at programmet skal fortsette.(Foto: Amund Pedersen)

I løpet av en snau time fikset deltagerne 
på seminaret nye eller oppdaterte tekster 

om D/S Hestmanden, Barentsregionen, 

klippfisk, Gimle Gård, Nordmøre 
museum, helseråd, Fred. Olsen & co., 
Urskog fort, Gro Hagemann, Knut 
Kjeldstadli, Tranquebar, stemmerett i 
Norge, Den norske historiske forening, 
Studentsamfunnet Driv, Randi Marie 
Blehr, Alicante, General Franco, Grønlands 
eldre historie, Ragnar Sckanke og Sund. 

– Alle historikere har et spesialfelt 
hvor de kan litt mer enn andre. Gå inn på 
hjemstedet ditt eller opprett en artikkel 
om emnet du skrev master om, motiverer 
mentor Hallvard. – Mange artikler 
er kopiert fra papirleksikonet eller er 
mangelfulle på andre måter. For å være med 
på dugnaden trenger man bare å forbedre 
en allerede eksisterende artikkel. 

– Dette er også en hyggelig sosial øvelse 
man kan gjøre i lokallagene og en fin måte å 
markere jubileet lokalt, avslutter Notaker.

Hallvard Notaker (øverst) instruerer Monica 
Mørch i å redigere leksikonartikler. Karsten 
Korbøl (t.v.) følger nøye med. Per Kristian 
Sebak (t.h.) har sitt eget prosjekt. (Foto: Amund 
Pedersen)
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Historikerutdanninga 

Det humanistiske fakultet (HF) 
lanserte Forsterket master som 

en strategisk satsning i forbindelse med 
fakultetets hovedprioritering innenfor 
utdanningsområdet i 2017. Forsterket 
master-midlene skulle brukes til å styrke 
studieprogram som allerede ble vurdert 
som gode og profilerte. 

HF presenterte både kvalitative 
og kvantitative kriterier for å kunne 
kvalifisere til Forsterket master. Deriblant 
måtte studieprogrammets emneporte-
følje allerede ha tette koblinger til 
forskningsprosjekter, tilby emner med 
nye undervisningsformer og tilrettelegge 
for internasjonalisering i form av 
studentutveksling og gjesteforelesere. 
Studieprogrammet måtte ha minst 10 
opptatte studenter per år og minst 60 
% studenter som fullfører studiene til 
normert tid. 

Det var en ambisiøs og detaljert 
søknad som ble sendt til HF våren 2017. 
Professor John Osei-Tutu formulerte 
søknaden, og forslagene han fremmet 

Alle bidrag går gjennom en 
kvalitetssikring av redaktører i 
Store Norske Leksikon etter at 
det er sendt inn, og i løpet av kort 
tid ble flere av endringene godkjent 
til stor entusiasme hos deltagerne.

Se baksiden for bruksanvisning om 
dugnaden.

Til høyre: Lena Ingilæ 
Landsem og Synne Corell i 
konsentrert innsats for HIFOs 
150-årsjubileum. 
(Foto: Amund Pedersen)

Storsatsing på masterprogrammet 
i historie ved NTNU

Da det ble utlyst midler til forsterkning av masterprogrammene ved 
Det humanistiske fakultet på NTNU i 2017, var masterprogrammet i 
historie et av to studieprogram som vant fram. Nå arbeides det for å styrke 
studiets arbeidslivsrelevans og historiestudentenes forskningsferdigheter.

Maria Antonie Sæther
Stipendiat, Institutt for historiske studier, NTNU

bærer preg av et ønske om mer teambasert 
studentarbeid, internasjonalisering, 
innovativ undervisning og styrking av 
masterprogrammets arbeidslivsrelevans. 

Prosjektet ledes i dag av professor 
Øyvind Thomassen, og en arbeidsgruppe 
satt sammen av både vitenskapelige og 
administrativt ansatte ved Institutt for 
historiske studier (IHS) arbeider nå med 
å implementere flere av tiltakene som ble 
foreslått i søknaden.

Prosjektet har f lere mål og det 
arbeides blant annet for å øke antall 
masterstudenter som fullfører studiene 
på normert tid, ytterligere styrke 
forholdet mellom undervisningsemner 
og forskning, og ikke minst: tydeliggjøre 
og styrke historiegradens samfunns- og 
arbeidslivsrelevans.

Budsjettet til prosjektet er på 1,7 
millioner kroner, og de tiltakene som 
innføres bør også være mulig å videreføre 
når prosjektmidlene er brukt opp i 2019. 
Dette er nok lettere sagt enn gjort, men 
arbeidsgruppen har i stor grad satset 

Fredag kveld ble tilbragt på Arkeologisk museum og foredrag av Karen Lykke Syse 
(Foto: Amund Pedersen).
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på varierte tiltak, derav f lere som er 
bærekraftige fra et økonomisk perspektiv. 

Styrking av studentenes 
forskningskompetanse

Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i 
fellesemnene i masterprogrammet da de 
startet prosjektarbeidet sommeren 2017. 
En styrkning av fellesemnet «Innføring 
i historisk forskning» ble muliggjort 
g jennom et tettere samarbeid med 
Statsarkivet i Trondheim, der studentene 
fikk grundig innføring i bruk av arkiv, så 
vel som forskningsoppgaver som krevde 
aktiv og selvstendig bruk av originale og 
digitaliserte kilder. To masterkull har 
nå gjennomført forskningsbesøk på 
Statsarkivet og studentene melder at 
de opplever arkivbesøket og forsknings-
oppgavene som nyttig.

Et av forsterket master-tiltakene som 
tidlig ble innført er forskerteam. Ved 
oppstart i faget «Innføring i historisk 
forskning» blir masterstudentene nå delt 
inn i forskningsteam og skal sammen 
løse ulike forskningsspørsmål når de 
besøker Statsarkivet. På denne måten 
håper prosjektleder Thomassen at 
masterprogrammet gradvis kan utvikle 
seg i retning av en slags forskerskole, der 
undervisningen i større grad er basert på 
samarbeidsprosjekter. Kanskje holder 
disse forskningsteamene sammen 
videre i masterløpet og kan fungere som 
kollokviegrupper som støtter hverandre 
faglig og sosialt? 

Videre arbeides det med å få arrangert 
kurs i læringsverktøyet Lacuna Stories 
for ansatte ved IHS, i samarbeid med 
førsteamanuensis Jan Frode Hatlen. 
Lacuna Stories er en læringsplattform som 
muliggjør tekstannotering, interaksjon 
mellom studenter og undervisere, 

så vel som samarbeid studentene 
imellom. Verktøyet er bygd opp for å 
skape diskusjon og ref leksjon rundt 
fagtekster, med blant annet nærlesing og 
dybdelæring som formål.1 De ansatte vil 
da få en kompetanse som på lang sikt vil 
være styrkende for all undervisning ved 
instituttet.

              
Ekskursjoner til inn- og utland

Fullfinansierte ekskursjoner innenlands og 
utenlands er blant de mer ressurskrevende 
tilbudene masterstudentene har fått 
i forbindelse med Forsterket master. I 
september 2017 reiste masterstudentene 
til Stavanger for å besøke Oljemuseet og 
Oljearkivet. Formålet med denne turen 
var å vise hvordan forskning og formidling 
er tett forbundet og styrke studentenes 

bevissthet rundt historieforskningens 
samfunnsrelevans.

Masterstudentene reiste deretter 
til Belfast i mars, da i samarbeid med 
førsteamanuensis Roar Madsen ved 
Institutt for lærerutdanning på NTNU. 
Madsen har forsket på nyere irsk historie, 
og hans faglige nettverk i Nord-Irland var 
avgjørende for gjennomføring av turen. 
Nord-Irlands konfliktfylte fortid dannet 
utgangspunktet for turens faglige innhold, 
men læringsmålene omhandlet i stor grad 
historiebruk.

Studentene fikk arbeide med kilder 
på Public Record Office of Northern 
Ireland, i tillegg til besøk på republikanske 
Felon’s Club og lojalistiske Orange Hall. 
Disse aktivitetene la et godt grunnlag for 
refleksjoner rundt nettopp historiebruk og 
illustrerte tydelig flere utfordringer knyttet 
til formidling av eksempelvis Nord-Irlands 
vanskelige historie. 

Økt internasjonalisering var blant 
formålene ved denne turen og arbeids-
gruppen mente det vil være til studentenes 
fordel å ha kjennskap til formidlings-
tradisjoner og arkiv-organisering i 
utlandet.  Samlet sett var ekskursjonene et 
forsøk på å styrke studentenes kullfølelse, 
noe som kan bidra til at flere studenter 
fullfører studiene til normert tid. 

Skriveferdigheter og samarbeid
Arbeidsgruppen har tro på at ekskur-
sjonene ga studentene både faglig og 
sosialt utbytte, men erkjenner at det kan bli 
utfordrende å gjenta når prosjektmidlene 
tar slutt. Derfor er det ikke planlagt noen 
ekskursjoner i årets høstsemester. I stedet 
ble mindre ressurskrevende tiltak vektlagt, 
og i oktober ble det arrangert et frivillig 
skrivekurs for masterstudenter i regi av 
forsterket master. De seks studentene som 

valgte å delta ga gode tilbakemeldinger 
på kurset og uttrykte at de ønsker flere 
skrivekurs. Til tross for få deltakere, 
så håper vi å kunne gjenta kurset neste 
semester.

Arbeidsgruppen valgte videre å 
investere i masterstudentenes tredje-
semesterseminar denne høsten, et 
seminar som arrangeres årlig for alle 
masterstudenter i historie ved IHS. På 
seminaret skal studentene legge fram tekst 
i grupper og diskutere denne både med 
medstudenter og vitenskapelige ansatte 
fra IHS. 

I år arrangeres seminaret på Stiklestad 
nasjonale kultursenter, varer i tre dager 
i stedet for én og har en bredere faglig 
ramme i form av besøk på Falstadsenteret 
og foredrag fra eksterne forelesere. 
Gjennom et utvidet tredjesemesterseminar 
med besøk på Falstadsenteret og 
Stiklestad håper arbeidsgruppen at 
studentene får bedre innsikt i museenes 
samfunnsoppdrag, ulike museale 
forsknings- og formidlingskulturer, 
samtidig som de får den samme faglige 
oppfølgingen masterstudenter alltid har 
fått fra de ansatte ved IHS på de årlige 
seminarene. 

Langsiktig forsterkning av 
masterprogrammet i historie

Når masterprogrammet i historie skal 
revideres i framtiden, så vil arbeids-
gruppen ha høstet mange nyttige erfaringer 
som programrådet kan ta med seg videre 
i revisjonsarbeidet. Slik kan master-
programmet i historie også forsterkes etter 
prosjektmidlene er brukt opp.

Økt fokus på arkivkunnskap, 
samarbeids- og forskningsferdigheter, 
skriving, historiebruk og forståelse for 
sammenhengene mellom forskning og 

Studentenes besøk på Statsarkivet i Trondheim 
resulterte i mange spennende funn. Her 
undersøker to masterstudenter plantegningene til 
bygningen som etterhvert ble Hotell Gildevangen 
i Trondheim. (Foto: Maria A. Sæther)
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formidling har vært den røde tråden i 
planleggingen av de ulike tiltakene i regi 
av forsterket master. Denne kompetansen 
vil naturligvis være relevant for studenter 
som søker seg jobb innenfor universitets- 
og arkivsektoren, men stillinger 
innenfor eksempelvis offentlig og privat 
administrasjon, journalistikk og ikke 
minst skoleverket krever også mange av 
disse ferdighetene.

En styrkning av kompetansene og 

Historiestudentene ved NTNU får tilbud om forsterka master. Her fra Campus Dragvoll 
(Foto: Lena Knutli/NTNU)

ferdighetene som allerede er forbundet 
med den dyktige historikeren, vil 
forhåpentligvis bidra til at studentene 
selv og framtidige arbeidsgivere, også 
arbeidsgivere utenfor akademia, 
tydeligere ser viktigheten og relevansen 
av historikerutdanningen. 

Kva er mikrohistorie? Her til lands 
kjenner dei f leste det kanskje 

gjennom Sivert Langholms arbeid på 
1970- og 80-talet, kopla til dei omfattande 
Kristiania- og Ullensakerprosjekta. Men 
den internasjonale varianten av feltet, som 
har vakse fram dei siste 40 åra, har hatt 
eit noko anna fokus, meir i tråd med den 
språkleg-kulturelle vendinga som starta på 
1970-talet.

Denne mikrohistoria reknar ein har 
røtene sine til eit italiensk historikarmiljø, 
der Carlo Ginzburg med boka The Cheese 
and the Worms (1976/1980) er den best 
kjende. Her til lands var det Ingar Kaldal og 
Sølvi Sogner som orienterte seg i og skreiv 
litt (om) mikrohistorie.

Emne i emning
Midt på 2000-talet g jennomførte 
forskingsrådet ei evaluering av historiefaget 
i Noreg ved hjelp av ein internasjonal, men 
sjølvsagt norsklesande komité, som fekk 
tilsendt det viktigaste historikarane ved 
norske universitet og høgskular hadde 

1 Jan Frode Hatlen skriver mer om Lacuna 
Stories på sin blogg: jfhatlen.wordpress.com. 

Historikerutdanninga 

Noter

Masteremne i mikrohistorie

Historisk institutt ved Høgskulen i Volda har i haust etablert eit historiefagleg 
emne på 15 studiepoeng i feltet / perspektivet / tilnærminga mikrohistorie. 
Emnet kan takast frittståande eller som eit valfritt emne i masterprogrammet 
Kulturmøte.

Arnfinn Kjelland, dosent ved Høgskulen i Volda, fortel 
om det veksande forskingsfeltet og korleis høgskulen 
har pionert eit undervisningsemne ut av det.

produsert som forsking dei fem føregåande 
åra. Fagmiljøet i Volda hadde lenge hatt 
lokal- og regionalhistorie som eit tungt 
felt, og kom rimeleg godt ut av evalueringa. 
Komiteen påpeikte at desse felta var viktige 
i historiefaget, men etterlyste òg interesse 
for nye internasjonale impulsar, der 
mikrohistorie var eitt av dei nemnte.

Samstundes lyste forskingsrådet ut 
såkalla strategiske høgskuleprogram for å 
stimulere forskinga ved høgskulane. Under 
leiing av Atle Døssland fekk vi i Volda i 2008 
tilslag på eit prosjekt: «Kulturperspektiv 
på møte mellom embetsmenn og bønder», 
der det eine delprosjektet skulle ha ei 
mikrohistorisk tilnærming.

I tillegg vart vi om lag samstundes 
involverte i eit internasjonalt prosjekt 
som hadde som mål å utvikle eit «joint» 
masterprogram i mikrohistorie, med ein 
ungarsk og ein islandsk historikar, Sigurður 
Gylfi Magnússon og István Szijártó, som 
initiativtakarar. Dette prosjektet vart 
eigentleg til to, det varte heilt til 2016 og 
involverte etter kvart fleire av kollegane 
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i Volda og Stavanger i samlingar med 
framståande fagfolk frå fleire verdsdelar.

Kva er mikrohistorie-undervisning?
Masteremnet vi nyleg har etablert i Volda 
har fokus på teori og metode og er delt i to. 
Ein pensumdel både drøftar mikrohistorisk 
teori og metode og består av realhistoriske 
framstillingar som kan kategoriserast 
som mikrohistorie. Den andre delen er 
at studentane sjølve skal finne seg eit 
realhistorisk tema som dei skal skrive ei 
mikrohistorisk oppgåve om. Som arbeidskrav 
skal dei både vurdere og kommentere utvald 
litteratur, og kvarandre sine oppgåveutkast, 
opp mot nokre definisjonsforsøk henta frå 
pensumlitteraturen.

Den eine definisjonen vi viser til er frå 
Den store danske encyklopedi 1999: «form 
for historieforskning, der forsøger at tage 
udgangspunkt i meget små enheder […] 
for derigjennom at afdække historiske 
mønstre og processer af mere omfattende 
rækkevidde».

Den er likevel ikkje så nyttig å bruke i 
direkte vurdering av om publisert litteratur 
kan kallast mikrohistorie. I emnet har vi 
derfor ei grunnbok skriven av Magnússon 
og Szijártó, What Is Microhistory? Theory 
and Practice (2013). Opplegget for den boka 
er kanskje karakteristisk for breidda i den 
faglege tilnærminga; Magnússon og Szijártó 
var (er) så usamde at dei kunne ikkje stå 
som forfattarar saman, dei skreiv kvar sin 
del av boka. 

Definisjonsiver
Utan å gå inn på detaljane er det nok 
Szijártós del som er best eigna som 
innføring i studieemnet. Han tek for seg 
korleis feltet har utvikla seg internasjonalt 
med utgangspunkt i det italienske miljøet 
på 1970-talet, og presenterer ein rimeleg 

presis definisjon i tre punkt. Mikrohistorie 
er 1) ei intensiv undersøking av eit relativt 
presist avgrensa mindre objekt, med 2) eit 
mål om å finne svar på «store historiske 
spørsmål», og 3) med vekt på at aktørar 
har sjølvstendig aktiv vilje til å handle.

Objektet kan vere ei bestemt hending, 
eit lite samfunn, ei gruppe familiar, ein 
person og så vidare som ein studerer ved 
hjelp av «mikroskopet», der ein kan få eit 
heilt forskjellig bilde av fortida samanlikna 
med undersøkingar av større objekt som 
nasjonar, statar og sosiale grupper over 
lengre tid.

«Store historiske spørsmål» er ein 
litt meir upresis kategori, men det kan 
tilsvare «prosessar av meir omfattande 
rekkevidde». Szijártó drøftar elles dette 
fleire stader i første del av pensumboka, 
særleg i forhold til kontekstualisering. 
Eit slikt stort historisk spørsmål frå 
norsk historie kan kanskje vere «kva var 
ein husmann», og der det etter kvart har 
kome mange svar som har ført til at ein 
kan lure på om sjølve omgrepet husmann 
lenger har nokon meining.

Med det siste punktet meiner 
Szijártó at menneske i fortida ikkje berre 
var «dokker som måtte følgje historias 
malstraum», men var aktive og bevisst 
handlande. Det er på mikronivået ein kan 
finne og ta vare på kunnskap om dei aktive 
handlingane til enkeltindivid i fortida.

Definisjonsvegring
Magnússon har ingen systematisk 
definisjon, men i sin del av boka drøfter han 
mellom anna korleis feltet har utvikla seg 
med utgangspunkt i nokre eigne forteljingar 
og korleis nokre sentrale mikrohistorikarar 
har forstått det. Han avviser at historia 
kan forteljast som «ei stor forteljing», 
(grand narrative, metanarrative). Slike 

forteljingar blir kamuflert under omgrep 
som modernisering, opplysningstid og 
liknande. 

Han fremmar òg at historia må 
singulariserast, for ho består av unike 
objekt, og at det eksisterande kjelde-
materialet i realiteten berre kan kaste 
lys over ein svært liten del av «det som 
eigentleg skjedde».

Metode, ikkje teori
Den siste «definisjonen» vi tek opp i 
studieemnet er av ein av grunnleggjarane 
av den italienske varianten på 1970-talet, 
Giovanni Levi, som framleis er aktiv. I ein 
artikkel frå 2012 presiserer han eit syn 
på feltet som han har argumentert for 
før: mikrohistorie er metodologi, grundig 
analyse og djup observasjon med fokus 
på eitt punkt. 

I framveksten av feltet i Italia drøfta 
dei involverte korleis ein kunne generali-
sere utan å fjerne objekta, individa og 
situasjonane frå historia, eller omvendt 
korleis skulle ein skildre dei små 
objekta utan å presse dei inn i passande 
førehandsdefinerte kategoriar og dermed 
gje slipp på variasjonane og forståing av 
allmenne problem. Nøkkelorda Levi 
nyttar om feltet er at det er ein serie 
praksisar og metodar heller enn ein teori.

 Målet til Levi har vore å vise at det 

historikarar kan og bør generalisere er 
sjølve spørsmåla, altså formulere spørsmål 
som kan bli stilt i forskjellige tidsmessige 
og geografiske kontekstar, og dermed 
tillate objekta å behalde deira unike form. 
Løysinga til Levi er å fortelje utan å dekkje 
til reglane i spelet til historikaren (ikkje 
«rive stillaset», eit omgrep som skal vere 
etter Jens Arup Seip). 

Mikrohistorie må skrivast slik at 
ein ikkje skjuler prosessen bak måten ei 
forteljing er konstruert på. Ein må vise 
både dei spora og kjeldene som førte til 
målet og dei som ikkje gjorde det, måten 
ein formulerte spørsmål på og korleis ein 
søkte etter svara. Ein må vise kor komplekst 
det kan vere å tolke sjølv eit lite objekt, og 
at det kan tolkast på fleire måtar.

Vidare arbeid
Som ein del av dette studieemnet 
organiserte vi ei samling (workshop) 
med eigne og inviterte kollegaer, der vi 
utfordra alle til å reflektere over korleis 
dei har, eller kan ha / kunne hatt (osv.) eit 
mikrohistorisk perspektiv / tilnærming på 
eit realhistorisk arbeid dei har fullført og 
/ eller har under arbeid eller planlegging, 
med studentane som deltakarar. Planen 
er å følgje opp dette med å etablere 
ei forskingsgruppe kring feltet med 
hovudbase i Volda.

For dei som vil lese meir, finn ein ei relativt oppdatert litteraturliste på: 
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Mikrohistorie – særleg interessant er 
nokre bidrag i (svensk) Historisk tidskrift, der nr. 3 (2017) var eit eige 
temanummer om mikrohistorie.

Ein del av studieemnet består i å la studentane (og lærarane) lese og 
vurdere historiske framstillingar som mikrohistorie. I den samanhengen 
hadde det vore ein stor fordel for oss om fleire forfattarar la feltet til 
som bibliografisk emne, i alle fall viss det ein skreiv i alle fall til ein viss 
grad passar med dei ymse definisjonane vi prøver å forhalde oss til. 
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Universitetet i Oslo

Kristin Kausland, Late Medieval 
Altarpieces in Norway – Domestic, 
Imported, or a Mixed Enterprise? An Art 
Technological Study of Northern German 
and Norwegian Altarpiece Production in 
the Period 1460–1530

Marta Stachurska-Kounta, Norway and 
the League of Nations 1919-1939. A Small 
State’s Quest for International Peace

Ph.d’er og oppnådd Dr.Philos 2017

Vi i Historikeren ønsker å formidle nye doktoravhandlinger og masteroppgaver til 
våre lesere. Til det kunne vi trengt deres hjelp: Er du nylig ferdig med avhandlingen 
din – eller jobber du ved et institutt der det er nye Ph.d ér – send oss tittelen! Listen 
vil bli publisert fortløpende gjennom året. Send derfor også g jerne dato og tittel for 
prøveforelesning og disputas. 
Sendes til historikeren@hifo.no Emne: Ph.d/Master.

Tiago Matos
Historikeren

Johanna Zanon, The ‘Sleeping Beauties’ 
of Haute Couture: Jean Patou, Elsa 
Schiaparelli, Madeleine Vionnet

Kari Ellen Lindbekk, Fast og tilstrekkelig 
levebrød. Livsløpene til trøndere født i 1855 
og foreldrene deres.1815–1910

Beate Albrigtsen Pedersen, Humor i det 
norrøne samfunnet. En studie av humorens 
funksjon i kongesagaer og islendingesagaer

Anita Wiklund Norli, Gud velsigne mit 
høye og Naadige hersckab, som mig haver 
forundt arbeyde. Sosiale og kulturelle forhold 
blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i 
perioden 1690–1790

Universitetet i Bergen

Thorleif Aass Kristiansen, Meteorologi på 
reise: Veivalg og impulser i Arnt Eliassen og 
Ragnar Fjørtofts forskerkarrierer

Vahram Ter-Matevosyan, Kemalism 
and the Soviet Union: Ideological 
Transformations in Turkey and Problems 
of Interpretation, 1920-1970s (Dr.Philos)

Olga Medvedeva, Norwegian Employees 
of the Chinese Customs Service, 1890–1927

Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet

Silje Elisabeth Fretheim, Mesolithic 
Dwellings: An Empirical Approach to 
Past Trends and Present Interpretations 
in Norway

Johan Rørlien Henden, Det er ikke alene 
et Universitets-, men ogsaa et National-
bibliothek Axel Charlot Drolsum i 
Universitetsbiblioteket 1870–1922

Cecilie Louise Macé Stensrud, ”Den store 
verdens tone” - Opera i Norge 1800–1825

Torgeir Ekerholt Sæveraas, ”Beton 
macht Geschichte”. Organisation Todt og 
utbyggingen av Festung Norwegen

Frode Weium, Epokegjørende instrumenter 
eller kunstige surrogater? Elektroniske 
musikkinstrumenter i Norge før 1940
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Her går tankene fort hen til prinsen i 
eventyret, men hvordan reaktiverer 

man «en sovende skjønnhet»?
– Metaforen med eventyret er 

faktisk veldig treffende. I praksis så 
reaktiverer man en sovende skjønnhet 
med et «næringskyss» gjennom å ivareta 
immaterielle rettigheter, starte en ny 
bedrift og sysselsette et nytt team med 
en kreativ direktør osv. Men det finnes 
ingen enkel vei til suksess for å gjenopplive 
merkene. Entreprenørene har egentlig 
brukt en rekke strategier for å gjenopplive 
Patou, Schiaparelli, og Vionnet.

Hva var ellers dine viktigste funn?
– Avhandlingens funn viser for det 

første at grunnen til at couture-aktiviteten 

Med sovende skjønnheter til Norge

Johanna Zanon disputerte i fjor med avhandlingen: The «Sleeping Beauties» 
of Haute Couture: Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet.  Det 
står å lese at hun har undersøkt «sovende skjønnheter» innen haute couture: 
en gang verdensberømte parisiske haute couture merker, som har ligget i dvale 
over en lengre periode, og som senere har blitt g jenoppdaget og gjenintrodusert 
som merkenavn i samtiden. Hun har forsket på reaktiveringsstrategiene.

Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

ble avsluttet i utgangspunktet hadde sin 
årsak i en rekke interne og eksterne 
faktorer. Det var et resultat av en 
serie hendelser snarere enn én direkte 
avgjørelse. Måten et motehus stengte ned 
på var heller ikke avgjørende for merkets 
gjenoppliving. 

For det andre viser avhandlingen at 
sleeping beauty-merkene tiltrakk seg svært 
ulike typer entreprenører, både i bakgrunn 
og motivasjon. 

For det tredje, sleeping beauty-
merkene skapte ny design gjennom 
å fortolke originaldesignene på nytt, 
for å møte krav fra dagens forbrukere. 
Ideen var å utvinne essensen fra merkets 
historie som fortsatt kan brukes uten å 

virke utdatert. I så henseende produserte 
sleeping beauty-merkene mote som var 
«anti-retro». 

For det fjerde har sleeping beauty-
merkene tatt i bruk historie på ulike måter 
i sin «storytelling». Som regel utviklet 
entreprenørene flere holdninger til historie 
på en gang, ved både å bruke historiske 
fakta og tolkninger av disse. 

Du har bakgrunn fra École Nationale 
des Chartes i Paris. Hvorfor Norge?

– Norge var aldri planlagt, men jeg 
fikk en unik sjanse. Jeg liker veldig godt å 
reise og har alltid drømt om å bo utlandet, 
kanskje i Storbritannia eller Japan. 
Jeg møtte veilederen min, Véronique 
Pouillard, i Paris og hun fortalte meg om 
det spennende doktorgradsprogrammet 
ved Universitetet i Oslo. Da bestemte 
jeg meg for å sende en søknad… Og jeg 
ble veldig begeistret da jeg fikk tilbudet!

Det har vært en av mine beste 
beslutninger. Selv om Paris var en fin by 
å bo i og jeg likte min jobb som arkivar 
i en motebedrift, er jeg veldig glad for at 
jeg har bygd mitt liv i Norge og vil gjerne 
bli her lenger. 

Hva gjør du i dag?
– Etter gjennomføringsstipendiatet 

på Universitetet i Oslo, som ble avsluttet 
i januar, var jeg arbeidsledig i en periode 
fordi jeg ville bli i Oslo og oppleve et 
annet arbeidsmiljø enn universitet, så 
NAV tilbød et norskkurs som kalles 
«AMO-Arbeid og Kommunikasjon». 
Det var en spennende mulighet for meg 
siden jeg ikke behersket norsk i løpet 
av doktorgradsløpet mitt. I tillegg fikk 
jeg gjennom dette kurset en uventet 
mulighet til å arbeide litt om norsk 
historie på 1700-tallet! Jeg har faktisk 
begynt på praksis med Tidvis AS, en 

Johanna Zanon fullførte en doktorgrad ved 
Universitetet i Oslo i 2017. (Foto: privat)

privat bedrift som formidler historie til 
et bredt publikum, og som er styrt av 
Ragnhild Hutchison, som jeg kjente fra 
Universitetet i Oslo. I denne praksisen 
kunne jeg benytte min kompetanse om 
motehistorie: jeg forsket på klær i Oslo-
området på 1700-tallet for både kvinner 
og menn i alle sosiale lag.

Samtidig utviklet jeg et annet 
formidlingsprosjekt om fransk mote-
historie med Romy Wyche, som også var 
kollegaen min på Universitetet i Oslo. 
Dette prosjektet består av to utstillinger, 
en filmserie, en vitenskapelig konferanse, 
en debattserie og kreative verksteder. Det 
skjer i Oslo våren 2019, stay tuned!
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Det ble en halv seier for historiemiljøet 
i Bø, da styret i Universitetet 

i Sørøst-Norge (USN) behandla 
rektors forslag om historiefagets 
organisering ved det nyoppnevnte 
universitetet i et styremøte i slutten av 
november. Den campusbaserte delen 
av bachelorprogrammet i historie ved 
USN tilfaller campus Vestfold, mens 
Bø får beholde nettstudiene. Campus 
Bø vil fremover tilby nettbaserte 
historiestudier, både som årsstudium 
og som bachelorstudium.

Fra møteinnkallingen kan man 

Notiser

Nettstudiene reddet!

Historiestudentene vil ikke lenger fysisk frekventere Campus Bø. (Foto: USN)

Historisk tidsskrift 1871–2000 fritt tilgjengelig

Nå er alle utgaver av HT fra første 
nummer i 1871 frem til og med år 

2000, i alt 79 bind, digitalt tilgjengelig for 
alle i Norge via Nasjonalbiblioteket (NB) 
– i passe tid før HIFOs 150-årsjubileum 
neste år.

Historisk forskning i Norge kan med 
dette leses, søkes i og spres på helt nye 
måter.

Fra 2018 er HT Open Access, og 
publiseres på Idunn.no. Mellomperioden 

HT-1994

Notiser

(2001–2017) er også tilgjengelig digitalt 
via Idunn, men krever tilgang. De kan 
også leses gratis i NBs lokaler.

Gjennom nettsidene til Regi-
streringssentral for historiske data 
(RHD) kan man søke i registrene til 
Historisk tidsskrift (1871–2007): 
http://www.rhd.uit.no/ht/HTHeimen.
aspx. Registrene til Heimen og HIFO-
nytt (tidligere Historikeren) er også 
tilgjengelig i denne databasen.

lese rektors argumenter: «Det campus-
baserte studieprogrammet blir lagt 
til Campus Vestfold av di det her er 
etablert fellesundervisning med det 
campusbaserte lektorprogrammet. Her 
er det også meir vanleg enn på campus 
Bø at studentar ved andre campusbaserte 
studium vel modular innanfor historie. 
På campus Bø har på den andre sida 
fagmiljøet i historie bygd opp solid 
kompetanse for å utvikle og gjennomføre 
nett- og samlingsbaserte tilbod.»

Dette betyr også at fagmiljøet på Bø 
består. Enn så lenge. 
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Notiser Notiser

Tre heldige stipendsøkere mottok 
det glade budskap i starten 

av desember om at de hadde blitt 
tildelt HIFOs reisestipend. Bredden 
i formålene reflekterer mangfoldet i 
HIFOs medlemsmasse.

Kim Bredesen mottok støtte for 
en arkivreise fra Dalian, hvor han skal 
ha et forskningsopphold, til Shanghai. 
Bredesen skal søke etter spor etter den 
norske rederen Herlof Herlofsen fra 
Arendal.

Tre mottakere av HIFOs reisestipend Historiker tildelt ERC Consolidator Grant

Jorunn Aarsby arbeider med 
brennevinshistorie og mottok stipend 
for å reise til Statsarkivet i Bergen og 
fylkesarkivet i Leikanger.

Frode Sundnes mottok stipend 
for å delta med foredrag på Teknik- och 
vetenskapshistoriska dagar i Kiruna, 
Sverige.

Alle medlemmer i HIFO kan søke om 
reisestipend. Neste mulighet blir våren 
2019. Veronique Pouillard fikk denne 

høsten innvilget støtte til sitt 
prosjekt, «The History of Intellectual 
Property Rights in the Creative Indu-
stries», fra Det europeiske forsknings-
rådet (ERC).

Tildelingen er på 1,926 millioner euro 
(mer enn 18 millioner norske kroner) og 
skal gå til å undersøke åndsverkslovenes 
tilblivelse og påvirkning for musikere, 
motedesignere og andre i kreative 
bransjer i Europa gjennom det tjuende 
århundret.

For historikere er en slik tildeling 

Veronique Pouillard, professor i historie ved IAKH, ble i november tildelt 
ERCs Consolidator Grant. Pouillard er den første ved Humanistisk fakultet 
ved Universitetet i Oslo som har fått denne tildelingen og den første norske 
ERC Consolidator i historie hittil. 

på mange måter en månelanding, men 
på IAKH var stemningen mer som om 
et romskip nettopp hadde landet på 
Blindern. Det var en svært overrasket 
Pouillard som underveis i en forelesning 
tilfeldigvis så e-posten med tildelingen og 
som deretter ble møtt av kaker, ballonger 
og sprudlevann spontant arrangert av 
kollegaene på instituttets lunsjrom. 

Kanskje ikke en feiring kreativ nok 
til å ta patent på, men det var åpenbart 
at alle hadde sluppet det de hadde i 
hendene den dagen for å være med og 
feire kollegaens suksess.

Veronique Pouillard (Foto: Henrik Olav Mathiesen)
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Sesjonslokking – Norske historiedager 2019: 

Norske historiedager 2019 arrangeres i Tønsberg fra 14. til 16. juni. 
Det overordnede temaet for konferansen i 2019 er: Fortid – samtid – 
framtid, aktualisert ved Den norske historiske forenings 150-årsjubileum. 
Vi inviterer til å reflektere over hva norsk historisk forskning har vært, 
og hva det kan og bør være nå – i møte med fremtidens utfordringer. 

Temaet er vidtspennende og allment, og vi ønsker at konferansen skal gjenspeile 
det. Samtidig kan temaet knyttes til flere utfordringer som har vært oppe i de siste 

års debatt. Felles for mange av dem er fagets forhold til nasjonen. Historiefaget har 
i Norge, som i de fleste andre land, hatt en nasjonsbyggende funksjon. Opprettelsen 
av Den norske historiske forening i 1869 kan tjene som eksempel; den ble etablert 
med eksplisitt hovedmål om å etablere et tidsskrift for utforskning av «Fædrelandets 
historie». Den nærmest naturgitte og uproblematiserte nasjonale rammen for 
historieforskningen er for lengst blitt utsatt for kritikk. Det var slik sett lite helt 
nytt i Norges forskningsråds evalueringsrapport Bortenfor nasjonen i tid og rom: 
fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning, som kom for 
ti år siden. 

For en tid gjorde likevel denne rapporten uttrykket «metodologisk nasjonalisme» 
til en gjenganger i debatten. Men skjedde det egentlig noe grunnleggende med norske 
historikeres praksis, og var det noe behov for det? Ved jubileet kan det være grunn 
til å reflektere over fagets forhold til nasjonen i et langtidsperspektiv. 

Den norske historiske forenings 100-årsjubileum ble markert med en bokutgivelse 

Fortid –samtid –framtid

med 19 artikler (av 18 menn og én kvinne) om norsk historie fra Historisk tidsskrifts 
årganger. Det er vanskelig å se for seg noe lignende nå 50 år senere, kanskje med 
unntak av kjønnsfordelingen? Det er uansett ingen tvil om at det allmenne Historisk 
tidsskrift nå har så sterk konkurranse fra deloffentlighetenes spesialiserte tidsskrifter, 
helst på engelsk på publikasjonsnivå 2, at det for lenge siden har mistet den sentrale 
institusjonelle plass det en gang hadde. Men er det egentlig noe sykdomstegn? Er 
ikke dette heller en konsekvens av historiefagets suksess gjennom de siste 50 årene? 

Dette er periode kjennetegnet av voldsom vekst i antallet profesjonelle historikere. 
Veksten har blitt fulgt av spesialisering og utdyping. Også dette kan imidlertid 
oppfattes som en utfordring det er grunn til å diskutere. Har fagets akademiske 
suksess vært med på å undergrave fagets samfunnsmessige relevans gjennom 
fragmentering, i den forstand at historikernes debatter helst foregår innenfor 
forskerinterne deloffentligheter, som allmennheten verken oppsøker eller verdsetter? 

Norske historiedager, som er vår felles møteplass som faghistorikere i Norge, 
burde være en velegnet arena for å diskutere spørsmål om fagets status, utvikling 
og utfordringer. Vi inviterer derfor historikere i Norge til å sende inn forslag til 
sesjoner for Norske historiedager 2019: Fortid – samtid – framtid. 

Sesjonene varer i utgangspunktet to timer. Det er også anledning til å melde 
inn frittstående foredrag. Både sesjoner og frittstående foredrag meldes inn med et 
sammendrag (200–300 ord) med tittel og beskrivelse av tema. For sesjonsforslag 
må det også gjøres rede for format (presentasjoner, debatter eller andre formater) 
og deltakere. Det vil bli anledning til å revidere forslagene før publisering av endelig 
program. 

Forslag til sesjoner og foredrag sendes til jank@usn.no. 
Frist for innsending av forslag er 15. januar 2019.
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1     februar 2017 startet jeg som stipendiat 
. ved Universitet i Oslo hvor mitt fagfelt 

var kunnskapshistorie. Litt som meg er 
fagfeltet ganske ferskt, men med store 
drømmer og ambisjoner for hva det kan 
bidra med til i historiefaget. Hvis man ser 
på Kunnskaphistorie, fremfor kunnskap i 
historien, kan man anslå feltets oppstart 
til tidlig på 2000-tallet. 

I 2000 utga den britiske historikeren 
Peter Burke en bok med tittelen A social 
history of knowledge der han drøftet 
begrepet kunnskap. Kunnskapsbegrepet 
er på ingen måte nytt eller nylig ansett som 
viktig, men Burkes bok satte begrepet i seg 
selv i sentrum i et forsøk på å analysere 
kunnskapsstrukturene i historien og 
deres betydninger for samfunnet. Fra 
Burkes ståsted var nettopp endringene 
i vår egen tids kunnskapssystemer 
tilknyttet internett og datamaskiner en 
inspirasjonskilde. Burke satte søkelyset på 
kunnskapens historisitet, dens struktur og 
praksis, fremfor dens innhold. Som Burke 
selv uttrykte det «what individuals believe 
to be truth or knowledge is influenced, if 
not determined, by their social milieu».2 

Statusrapport

Kunnskapshistorie – et nytt, gammelt fagfelt

Kunnskapshistorie er et nytt felt på det historiefaglige markedet, men 
likevel vil nok mange kjenne seg igjen i dette som noe de arbeidet med over 
lengre tid. I denne artikkelen vil jeg kort ta for meg kunnskapshistoriens 
bakgrunn og belyse hvor fagfeltet står i dag. 

Susann Holmberg
Stipendiat, Universitetet i Oslo

Hans mål var å undersøke dette i historisk 
kontekst. 

Burke vektla mangfoldet av kunnskap, 
at det ikke er én, men flere kunnskaper i 
sin bok for å belyse begrepets historisitet. 
Denne fremgangsmåten kan sees i lys 
av hans bakgrunn fra kulturhistorien.  
Kulturhistorie og vitenskapshistorie er 
to fagretninger som har preget kunn-
skapshistorien sterkt, med deres ulike 
tilnærminger og perspektiver på kunn-
skapsbegrepet. For vitenskapshistorie har 
forholdet til kunnskapshistorie vært noe 
ambivalent. På den ene siden kan den ha 
virket truende på en fagretning som har 
jobbet med spørsmålet om kunnskap over 
lengere tid, der kunnskapshistorien stilte 
spørsmål til bredden i kunnskapsbegrepet 
i den tradisjonelle vitenskapshistorien. 
Skepsisen har til dels vært knyttet til 
mangelen på et utviklet rammeverk og 
teori innen kunnskapshistorien. Direktør 
for Max Planck Institute for the History of 
Science, Lorraine Daston, har nylig vinklet 
dette noe annerledes. I en artikkel utgitt i 
2017 skildret hun kunnskapshistorie som 
en naturlig utvikling av vitenskapshistorien, 

der bruken av kunnskapsbegrepet har blitt 
utvidet i løpet av de siste tyve årene. «What 
is science and who counts as a scientist 
has broadened and diversified to include 
household herbalists, imperial adventurers, 
women computers, Renaissance biblio-
graphers, Victorian pigeon fanciers, 
artists depicting the flora and fauna of 
their native Mexico or India, and many 
other people lacking white coats, horn-
rimmed spectacles, and a PhD.»3 Daston 
konkluderer med at vitenskapshistorien 
ikke lenger kan fokusere på «moderne 
vestlig vitenskap», men må isteden utvide 
forskningsfeltet til kunnskap i bredere 
forstand. Med tanke på Dastons tidligere 
kritiske holdning til kunnskapshistorien 
viser det dens fremvekst på kort tid. 

Kunnskapshistorie i verden
Mye av den tidlige utviklingen av kunnskaps-
historien fant sted i tyskspråklige områder. 
Institusjonaliseringen av fagfeltet skjedde 
først med etableringen av Zentrum Geschichte 
des Wissens i Zürich i 2005. Daston viser 
til det manglende språklige skillet mellom 
art og science i det tyske (og for den saks 
skyld det norske) begrepet vitenskap som 
isteden er et inkluderende begrep som 
dermed låner seg til et bredere felt enn 
history of science gjør.4 Kunnskapshistorie 
er dermed en naturlig videreutvikling i 
denne språklige konteksten. Fagmiljøet i 
den tyskspråklige verden har vært aktivt 
i utviklingen av kunnskapshistorien, hvor 
mange nøkkelspørsmål og tilnærminger 
har blitt definert. 

Resten av verden har også tatt opp 
temaet. Ved universitetet i Oxford har 
prosjektet «Cultures of Knowledge» 
pågått siden 2009 og høsten 2015 ble 
Stevanovich Institute on the Formation of 
Knowledge opprettet ved universitetet i 

Chicago. Sistnevnte har også etablert et 
eget tidsskrift KNOW: A Journal on the 
Formation of Knowledge, som utga sitt første 
nummer i fjor (2017). The German Historical 
Insitute i Washington DC er også svært 
aktive innenfor kunnskapshistorien og har 
etablert en egen blogg og arrangerer årlige 
konferanser innen feltet.5  

Nordisk engasjement
I Norge og Norden har det også vært 
en interesse for fagfeltet. I Trondheim 
ledet Anne Kristine Børresen Forum 
for kunnskapshistorie som utga sin første 
publikasjon i 2004. Ved Universitetet i 
Oslo har Erling Sandmo vært en aktiv 
pådriver for fagfeltet og i 2016 ble det 
utlyst en stipendiatstilling knyttet til 
kunnskapshistorie som jeg var så heldig 
å få. I dag er samarbeidet mellom spesielt 
Norge og Sverige en viktig del av det 
kunnskapshistoriske fagmiljøet. Dette 
startet da Johan Östling fra Universitetet 
i Lund og Erling Sandmo under et opphold 
ved Max Planck instituttet i Berlin i 2014 ble 
engasjert av spørsmålet om hva kunnskap 
var i historisk kontekst. Samarbeidet 
fortsatte og inkluderte en rekke andre 
forskere og sommeren 2016 be det holdt en 
workshop i Sverige med deltagere fra begge 
land for å markere starten på et større felles 
prosjekt. I januar i år (2018) ble Circulation 
of knowledge: Explorations in the Histoy of 
Knowledge utgitt som et produkt av dette 
felles engasjementet.6 

I Lund har de opprettet både en 
kunnskapshistorieblogg, The new history of 
knowledge, og holder jevnlige workshops og 
seminarer knyttet til kunnskapshistoriske 
temaer. Høsten 2017 arrangerte de også 
det første kurset i kunnskapshistorie for 
stipendiater som viste seg å være så populært 
at de måtte opprette venteliste for de som 
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ikke kom med. Denne høsten har Karolina 
Enquist Källgren begynt som postdok i 
kunnskapshistorie i Lund, så det er tydelig 
at satsningen på feltet fortsetter. 

Hva er kunnskapshistorie?
Mange av de første tekstene om kunn-
skapshistorie var preget av nybrottsarbeid. 
Burkes bok utforsket begrepet kunnskap 
og dets mangfold, mens den sveitsiske 
historikeren Philipp Sarasin stilte 
spørsmålet som skulle bli gjentatt av andre 
forskere i flere artikler: hva er kunnskaps-
historie?7 Det er et naturlig spørsmål 
i møte med en ny fagretning, et annet 
naturlig og sentralt spørsmål har vært 
hva kunnskapshistorie kan bidra med. I 
denne forbindelse er begrepet kunnskap 
igjen sentralt. For vitenskapshistorikere er 
kunnskapshistorie en måte å utvide feltet 
sitt fra sitt gamle fokus på «moderne vestlig 
vitenskap»8 mens for kulturhistorikere gir 
kunnskapshistorien en mulighet til å tenke 
nytt. Globalhistorikere som Simone Lässig 
har ønsket den velkommen som en måte å 
nærme seg en historie som går på tvers av 
grenser. Det vide begrepet kunnskap gjør 
det fleksibelt og tiltalende for mange ulike 
historikere uavhengig av interessefelt. Som 
Lässig formulerer det, «Knowledge touches 

upon almost all spheres of life in all eras and 
in all regions of the world, and thus offers a 
distinctive approach to examining complex 
historical phenomena.»9 

Det vide begrepet kunnskap har også 
dermed vært gjenstand for kritikk, nettopp 
at det kan være for vidt og slik mister sin 
substans. Dette ligger mellom linjene 
i Dastons innvendinger mot feltet, der 
hun viser til at kunnskapshistorien stiller 
svakt i forhold til vitenskapshistoriens 
sofistikerte status i sin mangel på en 
dypere konseptualiserende analyse. Denne 
kritikken er berettiget, men må også sees i 
sammenheng med feltet relative nyutvikling. 
Det tar tid å utviklet et godt teoretisk 
rammeverk. 

Sentrale temaer 
Et arbeid med teoretiske rammer og 
konsepter knyttet til kunnskapshistorien 
er under utvikling, basert i stor grad på 
Sarasins artikkel fra 2011 der han satte 
søkelyset på aktører, materialitet, genealogi 
og orden.10 I Norden har spørsmålet 
om hvordan kunnskap beveger seg og 
hva som skjer med kunnskapen i denne 
prosessen vært sentral, tydeliggjort med 
boken Circulation of knowledge. Begrepet 
sirkulasjon er ikke nytt, men er inspirert av 

andre historikere som James Secord, Kapil 
Raj, Philipp Sarasin og Andreas Kilcher.11 
Både Secord og Raj er vitenskapshistorikere, 
mens Kilcher har sin bakgrunn fra litteratur 
og kulturvitenskap, hvilket igjen belyser 
innflytelsen kultur- og vitenskapsstudier 
har hatt i kunnskapshistorien. Poenget 
med sirkulasjonsbegrepet er å illustrere 
bevegelsen i kunnskap som er lang fra lineær, 
men preget av hindringer og overraskende 
retninger. I denne sammenheng er både 
aktører og medialitet viktige konsepter. 
Bredden i kunnskapsbegrepet åpner for 
å inkludere en rekke aktører, men da er 
også deres rolle som kunnskapsprodusenter 
og bærere sentral i spørsmål om deres 
påvirkning på kunnskapen og kunnskapens 
påvirkning av dem. På samme måte er 
måten kunnskapen formidles på og hvilken 
form den bæres vesentlig. Dette har igjen 
innvirkning på kunnskapen i seg selv. 

Med utgangspunkt i disse kjerne-
begrepene har kunnskapshistorikere 
utforsket en rekke ulike temaer fra miljø-
historie og dens formidling i Sverige på 
1960-tallet til lovforståelse og fortolkning 
i middelalderen. Selv benytter jeg meg av 

kunnskapshistorien på medisinhistorien 
som gir en bredere innfallsvinkel i 
forståelsen av medisinsk kunnskap i Norge 
i tidlig-moderne tid. Mulighetene er mange. 

Kunnskapshistorie er et fagfelt fortsatt 
under utvikling, men har kommet godt 
på vei siden Peter Burke satte kunnskap 
i sentrum for sin studie i 2000. Det som 
er mest slående for meg i mitt arbeid så 
langt er nettopp hvor mange andre forskere 
jeg møter som kanskje ikke har brukt 
kunnskapshistorie eksplisitt i referanse 
til sitt arbeid, men som identifiserer sitt 
forskningsfelt som kunnskap. Det virker 
på meg som om det har foregått mye 
kunnskapshistorie i ulike former i mange 
fagretninger av historien i lang tid, men 
kunnskapshistorien med stor K kan vokse 
frem som et samlingspunkt for disse. I 
møteplassen med fellesnevneren kunnskap 
kan man diskutere felles problemstillinger 
og spørsmål på tvers av tidsavgrensninger 
og spesifikke temaer. Interessen for 
kunnskap som tema er ikke ny, men 
kunnskapshistorien som fagfelt jobber 
fortsatt med å etablere seg og realisere sitt 
potensiale, litt som meg selv som stipendiat. 

Det nordiske kunnskapshistoriske nettverket samlet (Foto: Häckeberga slott)

3 Lorraine Daston, «The History of Science and the History of Knowledge,» KNOW: A Journal on the 
Formation of Knowledge 1, no. 1 (2017): 141f.

4 Daston, «What isn’t the History of Knowledge? », The Future History of Science at Dan David Prize 2018. 
Tid i video: ca 8.15. https://www.youtube.com/watch?v=SDzVaBj492s 

5 https://historyofknowledge.net/
6 Circulation of Knowledge : Explorations into the History of Knowledge (Lund: Nordic Academic Press, 2018).
7 Philipp Sarasin, «Was Ist Wissensgeschichte?,» Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen 
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8 Daston, «The History of Science and the History of Knowledge,» 142.
9 Simone Lässig, «The History of Knowledge and the Expansion of the Historical Research Agenda,» 

Bulletin of the GHI 59, no. Fall (2016): 32.
10 Sarasin, «Was Ist Wissensgeschichte?,» 167.
11 James A Secord, «Knowledge in Transit,» Isis 95, no. 4 (2004); Kapil Raj, «Beyond Postcolonialism and 
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I forgrunnen noen mennesker vendt 
utover. I mellomgrunnen et skip 

bredere enn menneskemengden.  Røyk 
fra skorsteinen. I bakgrunnen en åsrygg. 
Solen står lavt. Dette fotografiet er i dag 
et kjent symbol for deportasjonen av 
jøder fra Norge under andre verdenskrig, 
det finnes g jengitt mange steder. 
Det symboliserer og dokumenterer 
Holocaust. Alle disse bildene er kopier 
av det som finnes i dette negativet. Denne 
filmen, dette objektet, var fysisk tilstede 
og registrerte hendelsen ved en kjemisk 
prosess der lys påvirker lysfølsomt 
materiale, fotografi.

Dette fotografiet var lenge ukjent. 
Det måtte fremkalles. Fremkallingen 
startet ved at journalisten Liv Hegna 
etterlyste og jaktet på fotografier som viser 
deportasjon av jøder fra Norge.  Hun kom 
til slutt i kontakt med Georg W. Fossum, 

Fotospalten

 Fotograf: Georg W. Fossum. Negativ. 24x36mm. Nasjonalbiblioteket.

Negativet: fremkalling av historie

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

en amatørfotograf som fotograferte for 
den norske motstandsbevegelsen for 
etterretningsformål. Han var en del av et 
system som gjorde opptak som ble brakt 
ut av landet. Men denne filmen ble aldri 
brakt videre ut av landet og fremkalt. 

Et analogt fotografi går gjennom 
ulike stadier på en tidsakse. Det vil derfor 
være forskjellige tidspunkter knyttet til 
fotografiets historie: opptak, fremkalling, 
kopiering, publisering. I dette tilfellet er 
opptakstidspunkt 26.11.1942. kl. 15. 
Negativet er merket nr. 10 og er en del 
av en sekvens på en filmrull. Fremkalling 
skjedde først etter krigen. 26. januar 
1994 ble det publisert i Aftenposten.

Åsryggen vi ser er Hovedøya. De 25 
personene befinner seg ved utstikker 1 
i Oslo havn. Skipet er DS Donau. 529 
jøder er om bord. De fleste ble drept kort 
tid etter ankomst til Auschwitz.
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Historikeren Medlemsblad for Den Norske 
Historiske Forening

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 perspektiv. «Seniors perspektiv» 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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Styremedlemmer

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       

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

HIFO-sekretariatet

Nora Birkeland, tlf. 924 95 152,                                
e-post: post@hifo.no

Lokallagsrepresentanter

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: Harald Dag Jølle,                             
e-post: jolle@npolar.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

  
Redaksjonen

Redaktør: Amund Pedersen,                                      
epost: historikeren@hifo.no

Redaksjonsmedlemmer: Håvard Brede Aven,               
Vibeke Kieding Banik, Henrik Olav Mathiesen,    
Nora Rodin og Tiago Matos.

Innmelding skjer til foreningens e-postadresse: 
post@hifo.no 
Kontingent 550 kr per år, for masterstudenter 
300. Abonnement på Historikeren koster 300 
kr per år.

Innmelding, kontingent og abonnement
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Returadresse:

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

Historie til folket! 
150 leksikonartikler for 150 år

SETT DITT AVTRYKK 
DER DET TELLER!
I 2019 er Den norske 
historiske forening 150 år. 
Som del av feiringen vil 
HIFO vise betydningen av 
fag og kunnskap med en 
gave til samfunnet vi er 
del av. Store norske 
leksikon skal bli 150 
ganger bedre med vår 
hjelp, eller iallfall få 150 
nye eller forbedrede 
artikler.

DIN KUNNSKAP MÅ MED!

Enten du har 30 år med 
forskning bak deg eller 
nettopp har gjort ferdig 
masteroppgaven, kan du 
noe få eller ingen andre i 
Norge kan. Ingen steder 
vil det du vet nå flere med 
større virkning over lenger 
tid enn i leksikonet. De 
mest leste artiklene når 
flere titusen årlig.

ARTIKKEL OM HVA?
Gå til snl.no på telefonen din 
nå og slå opp 

-på hjemstedet ditt. Står det 
noe om stedets historie der 
som ikke kan forbedres av 
deg på et kvarter?

-på den viktigste aktøren eller 
hendelsen i MA-oppgaven 
din eller ph.d.-avhandlingen. 
Mangler den? Er nye (dine!) 
funn med?

-på en kvinne som du mener 
bør finnes i Store norske 
leksikon. Er hun avspist med 
det gamle papirleksikonets 
telegramform og info om hva 
mannen hennes het?

-på det begrepet du lener deg 
tyngst på som historiker. 

-på det du oftest må forklare.

-på SNLs ønskeliste (baksiden)

Ofte er det lite som skal til. 
Bruk stoff du allerede kan.

 OK, HVA GJØR JEG
Du: «Jeg vil forbedre en 
eksisterende artikkel» 
Svar: Det letteste er å bruke 
forslagsfeltet under hver 
artikkel.
Du: «Jeg vil skrive en artikkel 
som mangler»
Svar: Flott! Send en epost til 
redaksjon@snl.no og foreslå 
det! Husk å si at det gjelder 
HIFO150 så blir de ekstra glade.

Når du har gitt ditt (eller dine) 
bidrag, sender du en epost om 
det til redaksjon@snl.no, så de 
får det med i tellingen. Alle 
artiklene som er forbedret eller 
nyskrevet av oss skal nemlig 
vises frem løpende på en egen 
skryteliste med hashtag 
#HIFO150. 

Spørsmål? post@hifo.no

FAGKUNNSKAP TELLER, MEN 
BARE OM DEN ER KJENT. 

HVIS IKKE DU, HVEM?

Historie til folket!
150 leksikonartikler for 150 år


