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Lederen har ordet

Thomas V.H. Hagen (Foto:privat)

Thomas V.H. Hagen
Leder, HIFO

I

2019 ble HIFOs 150-årsjubileum markert ved flere lokale arrangementer gjennom
hele året, under Norske historiedager, i Historisk tidsskrift og Historikeren og på
andre måter. Ett av tiltakene var å løfte fram tidligere artikler i Historisk tidsskrift
gjennom «Månedens HT-artikkel», anbefalt av dagens historikere, publisert på
nettsiden hifo.no.
Nye jubileer står for døren, også i 2020. I mai i år vil det være 30 år siden «det nye
HIFO» ble etablert i 1990. HIFO tok da opp i seg Den norske historiske forening
(1869), Norsk komité for historisk vitskap (1926) og Norsk historikerforening
(1983). Sistnevnte historikerforening startet medlemsbladet HIFO-nytt i 1985 (fra
2011: Historikeren).
Det hadde forresten ikke vært aldeles urimelig også å markere 150-årsjubileum
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for Historisk tidsskrift allerede i år, ettersom det første heftet utkom allerede i 1870.
Som kjent ble Den norske historiske forening stiftet i 1869, og den viktigste oppgaven
var nettopp å utgi et historisk tidsskrift. Det første heftet kom ut året etter, mens
det første bindet utkom i 1871 med artikler fra både 1870 og 1871. Således vil det
i 2021 være 150 år siden utgivelsen av dette første bindet, noe som behørig vil bli
markert når den tid kommer.
Historisk tidsskrift (HT) har naturligvis gjennomgått mange endringer siden
starten, både når det gjelder format, innhold og leserkrets. Men en fellesnevner har
vært at HT har blitt trykt og distribuert på papir. Inntil nå. Det er derfor en slags
mediehistorisk begivenhet at HT fra og med første nummer i 2020 kun vil være et
digitalt tidsskrift.
Det blir en overgang. I bokhylla på kontoret mitt har jeg min hyllemeter med
HT fra de 20 åra jeg har vært medlem. De vil fortsatt være kjekke å ha. Denne
fysiske samlingen har ofte minnet meg på og gitt stolthet til min historikeridentitet.
Som de fleste har fått med seg, har HT vært Open Access (OA) siden 2018, og
publiseres på Idunn.no. HT for perioden 2001–2017 er også tilgjengelig digitalt via
Idunn, men krever tilgang (kan leses gratis i Nasjonalbibliotekets lokaler). Alle eldre
årganger siden 1869 og fram til og med 2000, er i dag åpent tilgjengelig digitalt
på nb.no.
For å sikre en myk overgang for HIFOs medlemmer, ble en papirversjon av det
digitale tidsskriftet videreført som frivillig supplement i en overgangsperiode i to
år. Rundt 150 medlemmer benyttet seg av dette tilbudet i fjor.
For noen av medlemmene vil fraværet av et fysisk nummer av HT helt sikkert
bli et savn. Til gjengjeld er det mye å glede seg over. Ny historisk forskning i Norge
vil heretter leses, søkes i og spres på nye måter. Aldri før har innholdet i HT vært
så tilgjengelig for så mange. At det beste som publiseres av historievitenskapelige
artikler på norsk kun er ett klikk unna, har mange fordeler. Det går raskt å få dem i
sirkulasjon dit de kan leses og deles av fagfeller, studenter og allmennheten for øvrig.
Dette styrker mulighetene for at historikere i Norge kan utføre sitt samfunnsoppdrag
og «fremme historisk bevissthet», som det heter i HIFOs formålsparagraf.
Historie går spennende tider i møte.
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Det er mange prosesser som foregår som påvirker historiefaget på ulike måter. Dette
nummeret av Historikeren bærer preg av det.
Det kjempes om å få finansiering til forskningsprosjekter og bokprosjekter. I
de to første sakene i dette nummeret hører vi om slag i denne kampen. HIFO har
engasjert seg i en klagesak til KOFA, klageorganet for offentlige anskaffelser, hvor
et stort prosjekt om politiets historie har blitt tildelt uten anbudsrunde. HIFO-leder
forklarer hvorfor HIFO har involvert seg. Videre har vi også en sak om utfordringene
historieprosjekter møter i søknadsprosesser i Norges forskningsråd.
Endringene i Arkivverket har Historikeren omtalt ved flere anledninger, sist i
forrige nummer da vi hadde tema «Arkivverket». Denne gangen må vi også omtale
planene om ytterligere begrensninger i åpningstidene på lesesalene landet over.
Geir Ove Halvorsen har kommet med en mer lystig sak. Han rapporterer fra
prosjektet «Football makes history» hvor historielærere fra hele Europa har møttes
for å utforske hvordan fotball kan brukes som inngang i historieundervisningen.
Morten Haave bidrar med flere av sine skråblikk, samt en oppdatering på
situasjonen nå under ett år før lokket åpnes på folketellingen 1920.
21. februar mistet historikernorge en god kollega og fagfelle i Erling Sandmo, som
gikk bort brått og uventet. Vi minnes Erling med et minneord i slutten av bladet.
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HIFO-nytt

HIFO støtter klage til KOFA

Tidligere i år ga Politidirektoratet Universitetet i Bergen i oppdrag å
skrive politiets historie. Avtalen er verdt 15 millioner kroner. Tildelingen
ble gjort uten offentlig anbud, selv om beløpet er langt over terskelverdien
for offentlige anskaffelser. Politidirektoratet og Universitetet mener selv at
avtalen er innenfor regelverket. Avtalen blir nå påklaget til Klagenemnda
for offentlige anskaffelser (KOFA).
Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

S

aken ble omtalt i en artikkel i khrono
i januar. En av forutsetningene for at
et prosjekt som dette skal kunne tildeles
uten anbud, ved at det utføres som
såkalt bidragsforskning, er at initiativet
kommer fra tilskuddsmottakeren. I
denne saken kontaktet Politidirektoratet
selv HIFO allerede i 2016 for å sondere
historikermiljøet etter mulige fagmiljøer
som kunne påta seg et slikt prosjekt.
HIFO videreformidlet henvendelsen.
Siden den gang har det pågått en prosess
hvor mye virker uklart.
Birgitte Ellefsen ved Politihøgskolen
har nå levert en klage og uttaler til
khrono.no at hun mener saken er
prinsipielt viktig. Hun har mottatt
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støtte fra fagmiljøet ved OsloMet og
HIFO. HIFO-leder Thomas V. H. Hagen
mener at åpenhet rundt slike prosesser er
viktig for å hegne om arbeidsvilkårene
og tilgangen til oppdrag for norske
historikere. Historikeren har stilt Hagen
noen spørsmål:
Hvorfor er dette en sak som berører
HIFO?
– Etter at nettartikkelen i Khrono
om samarbeidsavtalen mellom Politidirektoratet og Universitetet i Bergen
om å skrive politiets historie ble publisert
22. januar, ble HIFO kontaktet og gjort
kjent med at enkeltforskere vurderer å
fremsette en klage til Klagenemnda
for offentlige anskaffelser (KOFA).

Saken berører derfor HIFO ganske
direkte for så vidt som den berører flere
av medlemmene våre. Samtidig har
saken andre sider som det er viktig å
være oppmerksom på. Spørsmål rundt
tildeling av store forskningsprosjekter
om historiske forhold handler naturligvis
også om historikernes muligheter for å
utøve faget sitt og om historiefagets plass
og anseelse i samfunnet, svarer Hagen.
Hvorfor tenker HIFO det er viktig at
denne saken blir løftet til et rettslig nivå?
– Vi mener det er prinsipielt viktig
å få belyst og vurdert juridisk hvorvidt
denne prosessen har foregått i henhold
til regelverket. HIFO er opptatt av
at store forskningsprosjekter skal
tildeles forskningsmiljøer gjennom en
tillitvekkende og transparent prosess.
HIFO har avgitt en kort, prinsipiell
erklæring om støtte som den/de som vil
levere en klage til KOFA, kan henvise
til. HIFO vil også bistå med å betale
klagegebyret, sier Hagen.
– HIFO kan imidlertid ikke uttale
seg om hvorvidt klagen bør tas til følge.
Til det er sakskomplekset for omfattende,
fortsetter HIFO-lederen.
Hva er HIFOs rolle i denne saken?
– HIFO har ingen rolle i selve saken,
men det er ikke uten betydning i denne
sammenheng at HIFO ble brukt til å
kartlegge relevante fagmiljøer i en tidlig
fase av prosjektet. Politidirektoratet
tok kontakt med HIFO i januar 2016,
hvorpå vi sendte ut en epost til alle våre
medlemmer for å lodde stemningen
for deltakelse i et prosjekt om norsk
politihistorie. I god tro til prosessen
meldte flere av våre medlemmer sin
interesse. I ettertid er det lett å se at dette

ikke har blitt fulgt opp på en god måte
av prosjekteier/oppdragsgiver. Videre er
det på denne bakgrunn nesten utrolig
at dette prestisjeprosjektet om norsk
politihistorie til slutt blir gitt i oppdrag
til et faglig nettverk som riktignok ser ut
til å være bredt sammensatt, men uten
at faghistoriske miljøer er inkludert, slår
Hagen fast.
Hvordan kan HIFO bistå sine
medlemmer som havner i slike situasjoner?
– HIFO kan ikke tilby juridisk
hjelp, men kan bistå gjennom å gi råd
og veiledning, løfte fram saker i media
og bruke nettverk til å formidle kontakt
og informasjon. Jeg tror det har meget
stor verdi at historikere opplever at HIFO
støtter dem når de trenger det, avslutter
HIFO-leder Thomas Hagen.
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Nyheter

Få historieprosjekter når opp hos
Norges Forskningsråd
Ved tildelingen av Forskningsrådets FRIPRO-midler i desember 2019
ble det utdelt 3,3 milliarder kroner til forskerprosjekter. Ordningen er
ment for såkalte frie forskerprosjekter som ikke kan innpasses under en
av Forskningsrådets mange spesifikke programmer. Aktører fra et bredt
spekter av fagmiljøer ble tilgodesett med midler slik at de kan gjennomføre
gode forskerprosjekter. Men i bunken med positive svar lå det kun ett
prosjekt med avsenderadresse fra historikere eller historikermiljøer. Dette
passer inn i en trend hvor historieprosjekter i mindre grad når opp i
konkurransen om de store midlene fra Forskningsrådet.
Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

E

r det slik at historikere ikke søker
på disse midlene, eller er det slik at
historikerne rett og slett ikke når opp i
konkurransen?
– Til 2019-utlysningen for Forskerprosjekter (inkludert Unge forskertalent)
var det i underkant av 50 søknader
sendt inn til FRIPRO hvor historie
var oppgitt som fag, enten alene eller
sammen med andre fag. Blant disse
var det et kun et fåtall søknader hvor
historie var oppgitt som eneste fag både
på fag- og disiplinnivå, sier Johannes
Waage Løvhaug, avdelingsdirektør
Universitets- og høgskolepolitikk i
Norges forskningsråd.
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– Syv av søknadene som fikk
bevilgning i søknadsbehandlingen for
FRIPRO i 2019 var merket med historie
som ett av flere fag. Jeg kan ikke se at
det er grunnlag for å si at historiske
prosjekter kommer spesielt dårlig ut
av søknadsbehandlingen, fortsetter
Løvhaug.
Bevegelse mot anvendt forskning
Det meldes allikevel fra historikermiljøet
om at nåløyet hos Forskningsrådet har
blitt mindre og at pengestrømmen i større
grad rettes mot naturfag og prosjekter som
tydeligere løser «samfunnsutfordringer».
Forskningsleder ved Høgskulen i Volda,

Johannes Waage Løvhaug i Forskningsrådet
(Foto: Norges Forskningsråd)

Ola Teige er en av de som har opplevd at
gode prosjekter ikke når opp. Han tillater
seg å fundere litt over årsaken
– Jeg tror at det er sammensatt. Men
det er klart at innretningen på søknadssystemet Forskningsrådet spiller inn.
Både hvordan søknader skal settes opp
og hvilke typer prosjekter som det søkes
etter favoriserer ”hardere” vitenskaper,
som naturfag og samfunnsfag, enn
historie og andre humanistiske fag. Dette
ble enda mer utpreget med NFRs nye
søknadstyper, som er mer lik de som har
vært i EU og Horisont 2020. Det vil si
fokuset på anvendt forskning for å løse
samfunnsutfordringer. Det er en hemsko
for historikerne, men ikke uoverstigelig.
Det er flere midler til frie prosjekter, det
er bra, men de er ofte styrt på den måten,
sier Teige
Må historikere bli flinkere til å skrive
søknader?

– Ja. Vi må bli flinkere til å relatere
det vi gjør til disse utfordringene, til
å vise frem det vi gjør. Ikke endre det
for å tilpasse oss, men å forklare bedre
hvorfor historie er viktig også for å gi
perspektiv på dagens utfordringer. Det
betyr også at vi må kommunisere med
andre fagfelt for å bidra med nettopp
dette perspektivet, i tillegg til å ha
egne forskningsprosjekter, mener Ola
Teige. – Men Forskningsrådet må få til
utlysninger som også er på humanioras
premisser. All forskning kan ikke være
anvendt, sier han.
I følge Forskningsrådet skal
FRIPRO-midlene gå til nettopp dette.
Frie forskningsprosjekter uten krav om
anvendelse eller tema.
– FRIPRO er en åpen arena for
banebrytende forskning som favner
alle fag og tema, og det er ingen
prioritering av anvendt forskning eller
bestemte temaer innenfor FRIPRO.
Nesten alle bevilgningene i FRIPRO
går til grunnleggende forskning. For
FRIPRO-søknader er det ikke krav
om samfunnsrelevans slik det er i de
tematiske satsingene. Vi bestreber oss
på å finansiere de beste prosjektene
basert på vurderinger som blir gjort av
internasjonale fagfeller med kompetanse
på søknadenes fag og tema, sier Løvhaug
i Forskningsrådet.
– Det er for øvrig ikke slik at FRIPROmidlene fordeles på fag og disipliner ut
fra en fastsatt fordelingsnøkkel. Enkelte
år kan det være fag eller disipliner
hvor det kommer få eller ingen nye
tildelinger. Det henger sammen med
antall søknader, tilgjengelig budsjett og
kvaliteten på søknadene. Det er viktig å
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se tildelinger over tid og ikke fokusere
på bevilgningene ett enkelt år, fortsetter
han.
Hva kan historikere bli bedre på for å
nå opp neste gang?
– Generelt gjelder det jo å sende inn
gode søknader som svarer til utlysningene.
FRIPRO støtter prosjekter som er i
forskningsfronten internasjonalt. Her
mener jeg det er forskningsmiljøene selv
som kjenner forskningsfronten i sine fag,
og som er i best posisjon til å svare på dette
spørsmålet, sier Løvhaug. – For øvrig får
alle søknader en faglig tilbakemelding
som viser hvordan ekspertpanelene
har vurdert søknadene i forhold til
vurderingskriteriene, og dette kan gi en
indikasjon på forbedringspunkter for
de enkelte søkerne, avslutter Løvhaug.
Også utfordringer for små
institusjoner
Ved Høgskulen i Volda har de også
utfordringer ved at de er en forholdsvis
liten organisasjon. De store prosjektene
krever ofte høy kompetanse i alle ledd.
– HVO har den ekstra bakdelen ved at
vi er små, i et landskap med stadig større
institusjoner i Norge. Hvis man ser på
NFRs tildelinger i 2020, gikk de til større
institusjoner og til instituttsektoren. Av
årsaken jeg nevnte over. Et problem med
Volda og lignende steder er mangel på
prosjektlederkompetanse og langsiktighet
i søknadsarbeidet. Vi må tenke prosjekter
som går over flere år, som ikke får tilslag
første gang. At det ikke mobiliseres en
gang, så gis det opp, sier Ola Teige.
– Vi må styre ressurser til å bygge
fagpersoner som kan lede prosjekter. Og
vi må samarbeide med andre, for å hekte
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oss på dem eller å være partnere med dem
for å bygge større prosjekter. Det er viktig
for alle historiemljøene i Norge, men
ekstra så for det i Volda og lignende steder:
Rent konkret har man på høyskolenivå
i Volda gjort to ting. En er å bygge
forskningsgrupper og å gi dem midler
til fungere med seminarer osv.. Det vil
bygge miljø, samarbeid og forhåpentligvis
publikasjoner og søknader. Det andre
er å tenke såkornaspekt i tildeling av
forskningsstøttemidler, avslutter han.
Søknadsfristen for neste runde med
FRIPRO-midler er 6. mai 2020.

Program – Norske historiedager 2020
Tromsø, 4.-6. juni

ONSDAG 3. JUNI
I Harstad: Førkonferanseekskursjon til Trondenes (egen pris, begrenset antall plasser).
I Tromsø: Den norske forskerskolen i historie arrangerer et PhD manussymposium fra
klokka 13. Avsluttes med middag på kvelden, med mulighet for å ha en morgensesjon
torsdag 4. juni hvis det er mange påmeldte. For detaljer og påmelding (frist 19. mai),
se nettsiden.
12:15
13:00
13:15
14:30
15:30
17:00
17:30
21:00

TORSDAG 4. JUNI
Registering og servering av varm drikke og lett knask
Velkommen og åpning
Plenumsforedrag TBA
En skikkelig sein lønsj
Parallelle sesjoner
Pause med varm drikke og snæks
HIFO Årsmøte
Sosial samling på dertil egnet lokale i byen

FREDAG 5. JUNI
09:00 Parallelle sesjoner
10:30 Pause med varm drikke og frisk frukt
11:00 Plenumsforedrag ved Ulrike Spring, UiO
12:15 Lønsj til høvelig tid
13:15 Parallelle sesjoner
14:45 Pause med varm drikke og sprø kjeks
15:15 Parallelle sesjoner
16:45 Pause med varm drikke og raske karbohydrater
17:15 Plenumssesjon (tba)
18:30 Buss til en herlig treretters konferansefestmiddag på Ishavshotellet
LØRDAG 6. JUNI
Ekskursjoner for ulike interesser, på ulike tidspunkt og av ulik lengde
Påmelding og mer informasjon: https://site.uit.no/norskehistoriedager2020/
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Nyheter

Ytterligere nedbygging av publikumstilbudet
ved Arkivverket
I et interndokument Historikeren har fått tilgang til heter det at
Arkivverket har satt i gang en «pilot» hvor de ser på muligheten for å
holde lesesalene stengt enkelte dager i uka. Målet skal være å frigjøre
arbeidstid for de ansatte. Først ut er lesesalene på Statsarkivene i
Trondheim og Tromsø som vil ha stengt på hhv. mandager og torsdager
fra 1. mars (Tromsø har fra før stengt fredager). Planen er å videreføre
eksperimentet i Oslo og Hamar. Som et slags plaster på såret skal forskere
ha mulighet til å be om tilgang utenom åpningstiden.
Amund Pedersen
Redaktør, Historikeren

I

følge hjemmesidene til Arkivverket
(23.02) vil endringene tre i kraft i
Trondheim først fra og med 20. mars,
mens for Oslo og Hamar er foreløpig
eneste informasjon til de som planlegger
besøk at «Vi gjør oppmerksom på at
åpningstidene i 2020 kan bli endret.»
Den oppmerksomme leser vil kanskje
huske at lesesalen i Oslo var stengt flere
uker sommeren 2019. HIFO har ikke
lykkes i å få klarhet i hvordan dette vil
være for sommeren 2020.
– Det er for tidlig å si hvordan det
blir i sommer i Oslo, skriver riksarkivar
Inga Bolstad i en e-post til Historikeren.
– Men ved våre lesesaler i Tromsø
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og Trondheim kommer vi ikke til å
prioritere åpningstider slik de er i dag,
samt at det på flere av våre andre lesesaler
sannsynligvis kommer til å være delvis
sommerstengt. Jeg ser godt at dette kan
gi ulemper for noen av brukerne våre,
men hensikten er å gi et bedre tilbud på
sikt. Vi må flytte krefter over til å bygge
dette nye, og resultatet blir det en nyttig
løsning: Studenter kan hente opp arkiver
på ipad’en, forskere kan fordype seg i
detaljer der de sitter, på de tidspunktene
som passer dem best. Jeg håper de som er
opptatt av historien vår ser fordelene og
aksepterer dårligere tilgang i en periode,
fortsetter hun.

Statsarkivet i Tromsø er en av lesesalene som er foreslått med begrenset åpningstid (Foto: Illustratedjc/
Wikimedia Commons)

Hva ønsker man å oppnå ved å
holde stengt flere lesesalsdager i uken
i Trondheim i Tromsø, vil Historikeren
vite.
– Arkivverket ønsker at flere skal
få god tilgang til kildene. Geografi og
åpningstider skal ikke avgjøre hvem
som kan lete i arkivene, de må være
tilgjengelige for alle. Det er bakgrunnen
for det storstilte digitaliseringsarbeidet
i Arkivverket. Vi ønsker å gjøre mye
mer av arkivene tilgjengelig for flere,
uten at brukerne må reise til en lesesal.
Målet er å gjøre tjenestene våre bedre
for brukerne våre gjennom prosessen.
Men i overgangsperiode vil tilgangen
kunne bli dårligere, fordi vi må bruke
ressursene våre til å utvikle bedre tjenester

som gir brukerne bedre tilgang til de
historiske dataene våre. I dag er mange
arkiver i praksis utilgjengelige. Disse
arkivene inneholder historiske data, og
har potensiale til å bidra til verdiøkning
av tjenester, men muligheten begrenses
fordi det ikke er enkelt nok å dele og
sammenstille historiske data på tvers
av offentlig forvaltning. Digitalarkivet
som fellesløsning for publisering vil gi
publikum én inngang til samfunnets
arkiver, sier riksarkivar Inga Bolstad
videre.
Fagmiljøet reagerer
– Dette er ei svært uheldig utvikling, ei
forverring av tenestene som Arkivverket
yter til f leire brukargrupper, både
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studentar, forskarar og andre som
treng innsyn og hjelp i sikring av sine
rettar. Det gjeld både stenginga og
nedbygginga av rettleiingstenestene.
Det er eit demokratisk problem. Men
det er ikkje spesielt overraskande, dette
har vore ei styrt utvikling over fleire år,
sier professor i historie ved Universitetet
i Bergen Frode Ulvund.
Reduserer tilstedeværelsen
Samtidig ønsker Arkivverket å redusere
antallet en-til-en henvendelser ved å
utvikle bedre brukerveiledninger og
legge grunnlaget for «flere selvbetjente
brukere». Piloten vil derfor undersøke
om de nye åpningstidene fører til
færre besøkende og f lere skriftlige
henvendelser og om man får f lere
«krevende besøkende» i åpningstiden.
– Når lesesalar blir stengde, vil
det føre til at materialet er mindre
tilgjengeleg for forsking. Begrensa
opningstider er sjølvsagt eit størst
problem for dei som må reise til arkiva,
og som mister arkivdagar. Mindre
ein-til-ein rettleiing er problematisk
for mange brukargrupper. Det gjeld
sjølvsagt særleg studentar som er lite
kjende med arkiva frå før, og andre som
har behov for innsyn i arkivmateriale
som skal dokumentere rettar dei har,
men også etablerte historikarar har
stort behov for rettleiing i arkiv av
arkivkyndige som kjenner arkiva sine,
kva ein kan forvente å finne og kva
samanhangen mellom ulike arkivseriar
er. Mindre tilgang til arkivmaterialet
i kombinasjon med mindre rettleiing
i å finne fram i arkivmaterialet fører
til dårlegare tilbod. Begrensing i
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tilgang (færre opningsdagar) og hjelp
vil nødvendigvis føre til mindre besøk
på lesesalane, som igjen blir brukt som
argument for å begrense opningstidene
endå meir, utdyper Ulvund
Arkivverket mener brukerne må være
tålmodige for bedre dager.
– Målet er at tjenestene våre skal bli
bedre for brukerne våre, gjennom denne
prosessen. Når vi prøver ut nye løsninger
som skal gi alle brukere bedre tilgang,
betyr det også at noen får dårligere
tilgang i en overgangsperiode. Samtidig
vil vi ha tett dialog med våre brukere og
identifisere om det er andre tiltak vi kan
iverksette for å gi forbedrede tjenester på
kort sikt. Vi har fått innspill om å teste
ut egne forskerrom med fysisk tilgang
til materialet, nye og bedre veiledninger
og bedre søkemuligheter i digitalisert
materiale, forklarer riksarkivar Inga
Bolstad.
Sukrer pillen for forskerne
I piloten ser det også ut til at det ligger en
forståelse av at forskere trenger tilgang til
lesesalen over tid, da det foreslås å forsøke
å tilby forskere utvidet tilgang til lesesalen
utover de begrensede åpningstidene.
Dette gjelder sannsynligvis tilreisende,
da «tilbudet er ikke ment for eventuelle
storbrukere av lesesalen med kort reisevei».
HIFO-leder Thomas V. H. Hagen
mener denne saken er et forvarsel på hva
som er i ferd med å skje i Arkivverket og
oppfordrer medlemmene til å følge med.
– Det er slående og forstemmende
at det Arkivverket på den ene siden
sier, og det de på den andre siden gjør,
ikke henger på greip, sier Hagen. I fjor
sommer opplevde vi at fem av åtte

lesesaler stengte i perioder nesten uten at
publikum hadde fått beskjed på forhånd.
Da HIFO tok dette opp med direktøren
i publikumsavdelingen, fikk vi til svar
at Arkivverket overhodet ikke hadde
noen planer om en gradvis, planlagt
nedbygging av lesesalstilbudet over hele
landet. Men det er akkurat det som skjer
nå, og uten at Arkivverket har interessert
seg for hva brukerne måtte mene om
dette. Høsten 2019 ble det ikke invitert
til noe brukerrådsmøte. Og nå ser vi at
det skal gjennomføres «piloter» med
stengte dager på flere lesesaler allerede
fra mars 2020. Ifølge Arkivverkets
årsrapport for 2018 holder antall besøk

på Arkivverkets lesesaler seg stabilt fra
år til år. Og i fjor sommer understreket
direktøren i publikumsavdelingen
overfor HIFO at «det alltid [vil] være
slik at våre brukere har behov for å
bruke arkiver som fremdeles kun finnes
som papirarkiver og derfor må leses på
lesesal.»
Det som skjer, er en gradvis,
planlagt nedbygging av lesesalstilbudet.
Arkivverket vil bare ikke si at det er det
de holder på med.
I denne situasjonen vil jeg særlig
oppfordre lokallagene til å engasjere seg
på steder som blir berørt. Vi må tro at
det kan nytte! avslutter HIFOs leder.

Historikeren søker gode tekster!
Historikeren er drevet på dugnad og lever av gode tekster fra
velvillige medlemmer og andre bidragsytere. Ved å skrive i
Historikeren bidrar man ikke bare til det kollegiale felleskapet,
men man har også muligheten til å kommunisere direkte til
profesjonshistorikerne i Norge.
Vi er spesielt interessert i bokomtaler og anmeldelser, tekster
om hva som skjer i lokallagene og seniors portrett. «Seniors
portrett» har vært en gjenganger i mange år i
Historikeren. Det er en ypperlig anledning til å
hedre en god kollega, en skattet veileder eller
en framifrå historiker på annen måte.
Er du usikker på om din tekst kan publiseres
i Historikeren? Ta kontakt på historikeren@
hifo.no. Vi tar også i mot ferdige tekster til
samme adresse.
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Fotball på timeplanen
De fleste historielærere har opplevd å undervise noen elever som har
vært mer opptatt av å diskutere gårsdagens fotballkamp enn å lære seg
historie. For historielæreren har utfordringen vært hva man skal gjøre for
å få de elevene som er opptatt av Christiano Ronaldos frispark, Lionel
Messis driblinger, Neymars frisyrer, Erling Braut Hålands scoringer og
Liverpools resultater til også å fatte interesse for historiefaget?
Geir Ove Halvorsen
Lektor, deltaker i Football Makes History
og Ham-Kam supporter

D

ette er en utfordring som ikke
bare gjelder historielærere i
Norge. Dette er en av årsakene til at
EuroClio, den europeiske foreningen for
historielærere, sammen med fem andre
samarbeidspartnere startet prosjektet
«Football Makes History.» Prosjektet
samler nesten førti deltakere fra hele
Europa og rommer både lærere og
deltakere fra frivillige organisasjoner
som arbeider med ungdom og fotball.
Inkluderingsprosjekt
Målet til prosjektet er først og fremst
å bidra til å redusere sosial eksklusjon
av ungdom over hele Europa gjennom
å fremme mangfoldog likestilling.
Gjennom å utvikle læringsaktiviteter
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Football makes history er et europeisk
samarbeid

som tar opp fotball og historie, håper
prosjektet at ungdom som ellers ikke
ville ha vært interessert i historie skal få
mulighet til å utvikle kritisk tenkning
og tilegne seg sosial, samfunnsmessig og
interkulturell kompetanse. Elementer
som er sentrale i historiefaget.

Seminardeltagere utvikler prosjekt. Eller prøver de å finne ut hvem som ble toppscorer i VM 1990 i
Italia? (Riktig svar: Nederst i artikkelen) (foto: Geir Ove Halvorsen)

Prosjektet skal utvikle undervisningsressurser, kildesamlinger og læringsaktiviteter som kan tas i bruk av alle
som arbeider som historielærere eller som
arbeider med barn og ungdom og fotball
i hele Europa. Undervisningsressursene,
kildesamlingene og læringsaktivitetene
dekker blant annet temaene identitet,

nasjonalisme, migrasjon, ulikhet,
diskriminering og likestilling. I tillegg
vil livshistoriene til 150 mennesker bli
presentert, deriblant nordmennene Ada
Hegerberg, Asbjørn Halvorsen og Odd
Frantzen. Asbjørn Halvorsen hadde
en suksessrik karriere i Hamburger
Sportsverein i Tyskland på 1920-tallet,
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Fotball på timeplanen. (Foto: Geir Ove Halvorsen)

men vendte hjem til Norge da nazistene
kom til makten. I 1936 var han trener
for det norske landslaget som tok bronse
i OL i Berlin. Under 2. verdenskrig spilte
han en sentral rolle i idrettsboikotten
mot nazistene og havnet etter hvert i
Neuengamme konsentrasjonsleir. Etter
krigen ble han generalsekretær i Norges
fotballforbund. Odd Frantzen var
bergensgutten som herjet mot Tyskland
under OL i Berlin. En kamp som Hitler,
Göbbels og de andre nazitoppene forlot i
sinne da seieren til Norge var klar. Etter
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fotballkarrieren havnet Frantzen på livets
skyggeside og ble tragisk drept i 1977. Ada
Hegerberg vil de fleste av dagens unge
kjenne igjen som spiller på Olympique
Lyonnais i Frankrike og som kåret til
verdens beste kvinnelige fotballspiller i
2016.
Undervisningsressursene, kildesamlingene, læringsaktivitetene og de 150
livshistoriene vil bli lansert på EuroClios
nettside for undervisnings-ressurser,
historiana.eu, i forbindelse med Europamesterskapet i fotball til sommeren.

Tid for fotball?
I en hektisk skolehverdag hvor
historielærere strever med å få tid til
å få dekket alle kompetansemålene i
læreplanen vil sikkert noen mene at det
ikke er tid og rom for å ha fotball på
timeplanen i historietimene. Målet til
dette er prosjektet er ikke å undervise
i fotballhistorie, men derimot å bruke
fotball som en inngang for elever som
kanskje ellers ikke opplever historiefaget
som et spennende og relevant fag. Fotball
er en åpning for at elevene skal lære
om sosiale, politiske, økonomiske og
kulturelle forhold i Norge eller Europa
de siste 150 årene.
Å la elevene få studere hvorfor og
hvordan en fotballklubb ble stiftet på
slutten av 1800-tallet eller begynnelsen
av 1900-tallet kan være en måte å la
elever lære om temaer som for eksempel
industrialisering og urbanisering. De
franske vm-vinnerne fra 2018 kan være
en inngang til å lære om imperialismen,
mens kvinnekamp og likestillingskamp
kan illustreres gjennom kvinners kamp
for å få like rettigheter og muligheter
som menn også på fotballbanen.
Samtidig er fotball en viktig del
av kulturarven og ofte en definerende
faktor i identiteten til et lokalsamfunn.
Koblingen mellom fotball og historie vil
derfor også kunne oppleves som lærerikt
også for de som ser på fotball som bare
«et spill med 22 mennesker som løper
etter en ball». Sport, og særlig fotball,
appellerer til millioner av mennesker,
uansett seksuell legning, hudfarge,
kjønn, alder, nasjonalitet eller religion.
Forhåpentligvis vil «Football Makes
History» bidra til at flere ungdommer

forstår og føler seg som en del historien
til samfunnet både dagens fotball og de
selv er en del av.
For mer informasjon om prosjektet se:
https://www.euroclio.eu/project/
football-makes-history/
www.footballmakeshistory.eu (blir
lansert i løpet av våren 2020)
https://historiana.eu (undervisningsressurser tilknyttet Football Makes
History blir lansert her sommeren 2020)
(Toppscorer VM i Italia 1990:
Salvatore Schillachi med seks mål)
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500 jobber med Folketellingen 1920
«Norges hjemmehørende folkemengde blev ved folketellingen 1 desember
1920 opgjort til 2 649 775 — 1 290 469 menn og 1 359 306 kvinner».
Slik lyder første setning i et av Statistisk Sentralbyrås hovedverk fra
1900-tallet, første hefte av Folketellingen 1920.1 Med det menes at
folketellingene samlet sett utgjør et hovedverk. Til sammen har de
lagt grunnlag for en av de viktigste tabellene i Norge, «folkemengdens
bevegelse».2
Morten Haave
Frilanshistoriker

M

en det er det store bildet. Viktigst for
oss i denne sammenheng er at første
desember 2020 slipper Digitalarkivet den
detaljerte delen av folketellingen 1920.
Hundre års taushetsplikt opphører, og
hva historikere kan finne av informasjon i
disse kildene trenger ingen introduksjon.
Historikeren tok en sjekk med
Arkivverket et år før det store slippet,
og fikk vite at 440 personer frivillig
jobber med transkribering og digital
inntasting av de mange dataene. De sitter
med sider som ansatte ved Arkivverket
og Nasjonalbiblioteket har skannet fra
originalen i Mo i Rana.
– Fortsatt er det nye som melder seg.
Vi har kommet i gang med transkribering
av de store byene som Oslo, Bergen,
Trondheim. For Stavanger er det ikke
startet opp med transkriberinger ennå.
Skal vi få de store byene på plass, så
trengs det flere folk her, forteller rådgiver
Renathe-Johanne Wågenes. I januar 2020
20

kom meldingen om at tallet på frivillige
nå er 500.
Baseres på frivillighet
Forberedelsene til transkribering startet
i 2018, og siden det jo er like taushetsbelagt materiale for de frivillige som
for alle andre, måtte de signere en
taushetserklæring og databehandleravtale
med Min ID for å delta, legger Wågenes
til.
Sist, under forberedelsene av Folketellingen 1910, investerte Arkivverket 50
årsverk til transkriberingen. Men slik ble
det ikke nå.
Skanningen startet i 2016. Uten at det
nå går an å anslå hvor mange hyllemetere
det er snakk om, forteller seniorrådgiver
Kristian Hunskaar i Arkivverket:
– Antall bilder endte på 6 668 332. Det
meste er skanna tosidig, så det er snakk
om anslagsvis 3,3 millioner dokumenter.
Rådgiver Renathe-Johanne Wågenes

legger til at det som vil skje for første
gang, er at det vil bli lagt en link mellom
tellingen slik den framstår i Digitalarkivet,
og det skannede bildet. Dermed kan man
enkelt selv gå inn og se hva som står i
originalen.
Feil vil alltid forekomme
Det er sikkert mange som har sine egne
historier om personer som har vært
vanskelige å finne, eller har budt på
komikk, på grunn av feiltranskriberinger.
Artikkelforfatteren skulle for eksempel
finne sakfører Wollert Valle, som sto
oppført som lokfører Wøllert Vølle.3
Denne «lokføreren» bodde i Vest-Telemark
langt fra nærmeste jernbane.
– Transkribering uten feil er nærmest
umulig å få til. Skrivefeil vil garantert
forekomme. Transkriberingen kommer
ikke til å bli korrekturlest av Arkivverket,
påpeker Wågenes. Men som sagt kan man
denne gangen sjekke originalkilden selv.
Slike feil kan også stamme fra
originalkilden, hvor navneformer er langt
fra konsekvente. Søker man på personer
født i Sør-Fron i folketellingen 1910,
vil det stå Froen, S. Froen eller Søndre
Froen, eller Fron, S. Fron eller Søndre
Fron. Bokstaven W dukker ofte opp; selv
om Vågå ble skrevet Vaage, og Vaagaa
også forekommer, står det mange steder
Waage, «Waage Gudbrandsdalen» eller
«Waage i Guldbrds».
I 1919 ble fylkesnavn og stedsnavn
avdansket, noe denne folketellingen
er den første til å fange opp. Virker
originalkilden til FT 1920 å være oppdatert
på navneformer, eller hang mange gamle
former igjen?
– Jeg har sett nærmere på folketellinga
1920 for Hedrum i Vestfold. Det ser ut til

at de nye fylkesnavnene i stor grad er tatt
i bruk, men jeg ser også forekomster av
Smålenenes amt, Nedenes amt, Bratsberg
amt og Nordre Bergenhus amt, sier
Hunskaar.
Materialet inneholder en rekke
personopplysninger som har vært
sensitive, blant annet tilknyttet ”asyler».
Men i transkriberte kirkebøker kan
man lese om nyere tilfeller enn 1910,
hvor personer kalles det ene og andre.
Det siste Historikeren lurer på er hvorfor
vi lenge har kunnet lese kommunale
folketellinger fra 1920, herunder Hamar,
eller den kommunale folketellingen for
Kristiania i 1923.
– Statlige folketellinger er taushetsbelagte i hundre år, fordi de reguleres
av Statistikkloven (§8). Kommunale
folketellinger reguleres derimot av
Forvaltningslovens generelle taushetsplikt
på 60 år. Dette betyr likevel ikke at
kommunale folketellinger kan eller bør
gjøres fritt tilgjengelige på internett straks
det har gått seksti år. Også opplysninger
som ikke er, eller ikke lenger er, omfattet
av taushetsplikt kan være av en slik
karakter at de ikke skal forefinnes fritt
tilgjengelige på Internett. Med hensyn
til Kristiania 1923 ga Datatilsynet i sin
tid tilslutning til at denne kunne gjøres
fritt tilgjengelig, forutsatt at visse typer
opplysninger og visse typer bosteder ble
unntatt, sier seniorrådgiver Hunskaar.
1
https://www.ssb.no/a/histstat/nos/
nos_vii_039.pdf
2
Søbye, Espen (2014). Folkemengdens
bevegelse 1735-2014: en tabellstudie.
Oslo: Oktober
3
https://www.digitalarkivet.no/
census/person/pf01036534001810
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Danske tilstander i National Archives

Lydfilmavisen Verden rundt tilgjengelig for første gang på 80 år

Mang en norsk historiker på besøk i
Rigsarkivet i København har måttet
forlate lesesalen slukøret på grunn av flere
dagers leveringstid og sterkt begrensede
antallsbestemmelser pr. bestilling, noe
som i praksis begrenser muligheten til å
forfølge spennende kildespor. National
Archives i London har lenge vært
kjennetegnet av kort leveringstid og ingen
antallsbegrensninger. Disse dagene ser
ut til å være over. Fra mars 2020 skal det
kun være mulig å forhåndsbestille 12
arkivenheter pr. besøk, samt 12 enheter
pr. dag mens man er i arkivet.
Denne praksisen går spesielt ut
over tilreisende historikere, som vil få
mulighetene til effektive arkivstudier sterkt
begrenset. Historikere i Storbritannia
fortviler.

Verden rundt var Norges første ukentlige
nyhetsfilmrevy, produsert av Oslo
kinematografer mellom 1930 og 1941.
Nå kunne Oslos befolkning holde seg
oppdaterte på norske og utenlandske nyheter
ved å ta seg en tur på Palassteateret på Karl
Johans gate. Verden rundt var Filmavisens
forløper, og opphørte da Filmavisen ble
startet opp. Revyen var en blanding av
norske og utenlandske nyhetsfilmer. De
fleste norske filmene er bevart i Oslo
byarkiv, som forvalter arkivet etter Oslo
kinematografer. En del av denne samlingen,
ca. 250 klipp, er nå digitalisert i samarbeid
med Nasjonalbiblioteket. Dette er en stor
nyhet for alle som interesserer seg for
historisk film og mediehistorie. Filmene
kan du se på oslofilmer.no og nb.no.
Et stillbilde frå reportasjen frå

National Archives, London (foto: Mike Peel
(www.mikepeel.net)/Wikimedia commons)

Vignetten til Verden rundt (Foto: stillbilde fra
vignett/Oslo byarkiv.)

fotballkampen mellom Norge og Estland
i 1938 er forside av dette nummeret av
Historikeren.

500 000 aviser på nett
En avtale mellom Nasjonalbiblioteket og
Amedia gir offentligheten innsyn i en
halv million norske lokalaviser, melder
Nasjonalbiblioteket i en pressemelding.
Totalantallet på tilgjengelige aviser på
nb.no er nå 1 334 000 stk. Avtalen er
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dynamisk slik at alle aviser blir frigjort
den dagen det er gått 15 år siden den ble
utgitt. Nyere utgaver vil være tilgjengelig
på alle norske bibliotek. Avtalen omfatter
lokalaviser fra hele landet.

Fra fotballkampen mellom Norge og Estland på Ullevål stadion i 1938 (1-0)
(Begge foto: Gladtvet film/Oslo byarkiv)
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Fra arkivet

En utklekket idé

At Los Angeles er La La Land, byen hvor ”alle” er skuespiller eller
artist eller i verste fall har et nesten-ferdig filmmanus på harddisken,
vet vi i dag. Et avisklipp fra 1914 bekrefter at det ble jobbet med
film også på den tida. Men hva har det med sosialisme å gjøre?
Eller med ørretklekkeri å gjøre?
Morten Haave
Frilanshistoriker

A

visklippet vi ser er fra The Western
Comrade. Bladet utkom i Llano del
Río, en koloni for utopiske sosialister på
slettelandet nord for Los Angeles. Llano
del Río betyr elvesletta, og her lå det
til rette for kommunalistisk livsførsel.
I kolonien skulle felleseie og fellesskap
gjennomsyre livet. The Western Comrade
fortalte utenbysfolk om landsbyens store
planer, blant annet altså det kombinerte
filmproduksjonsstudio og ørretklekkeri
som utklippet viser.
Dette ble gjort relevant i en norsk
kontekst da en norsk skribent hyllet
landsbyen i 1917. Ole Hjelt var en
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The Western Comrade 6-7-1914

nyrydder og farmer i Saskatchewan som
leste sosialisme på kveldene. Hans livsmål
ble å vinne landsbygdas produserende
befolkning for ideen om likhet og
revolusjon. Etter en reise fra Midtvesten
til Vestkysten utga han kampskriftet
Farmeren og socialismen hvor han ønsket
å inspirere alle meningsfeller til å leve
som i Llano del Río.
Alt var en drøm i Llano del Río.
Der var «storslagen Udsigt», og
«herligere Klima» kunne «man ikke
tænke sig». Jordbruket var godt utviklet
på rekordtid, der var «stor Industri»
og biler. Skolegangen med fag i «den

Marxske økonomi» var meget bra, og
slik måtte det bli når ingen annen by
i USA hadde «saa mange oplyste og
intelligente Individer». Ole Hjelt var
sikker på at dersom alle barn i verden
fikk denne utdannelsen, «da er den
nødvendig Jordbund for alt Tyranni
tilintetgjort for alle tider». Landsbylivet
var rett og slett «noget lignende som det
som kommer til at blive det almindelige
under Socialismen», i kontrast til «det
barbariske Samfund paa Udsiden».
I Llano del Río fantes ingen
«praktiserende Jurister og Præster», ingen
landspekulanter, «ingen professionelle
Tiggere og Landstrygere[,] intet Politi og
intet Fængsel og intet Fattighus», man

slapp «en Butik i andethvert Hus» og det
var «den eneste by i Amerika hvor der
ikke er gjort Forsøg paa at starte Bordel,
Saloon og Blindgriseri».
Til tross for hyllesten ble landsbyen
gitt opp og fraflyttet allerede året etter
at Hjelt publiserte sine beundrende ord.
Blant annet sviktet dens «rio», altså
vanntilførselen. Dermed kom det verken
film eller fisk ut av den fine planlagte
bygningen vi ser på bildet. I dag er det
bare enkelte ruiner igjen av stedet. Selv
minneplaketten som delstaten satt opp
er borte.
Kilde: Hjelt, Ole (1917). Farmeren
og Socialismen. Chicago: Scandinavian
Socialist Federation
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Minneord

Erling Sandmo 1963–2020
Tor Egil Førland
Instituttleder, Instituttt for arkeologi, konservering og historie, UiO

E

rling Sandmos døde fullstendig uventet
etter en skitur 21. februar. Med hans
altfor tidlige bortgang har Norge mistet
en av sine mest kreative og nysgjerrige
historikere.
Tydeligere enn noen annen presen
terte og representerte Sandmo postmoderne eller poststrukturalistisk tenkning
i historiefaget, fremst gjennom doktoravhandlingen «Slagsbrødre» fra 1997,
utgitt som Voldssamfunnets undergang to år
senere, og i en rekke artikler samt den både
lærde og lettleste Tid for historie fra 2015.
Sandmo skrev mye, lett og ledig, hvilket
var med på å gi ham en stor leserkrets. Det
nyeste eksemplet er con amore-utgivelsen fra
2017 Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur
1491–1895. Samtidig behersket han også
nitid granskning av nyere kilder, hvilket han
beviste i 2005 med Siste ord: Høyesterett i
norsk historie, bind 2: 1905–1965.
De fire bøkene som her er nevnt, viser
det store spennet Sandmo hadde som
historiker: både i form, tema og tidsperiode.
Svært få av dagens norske historikere
turnerer kildemateriale fra både det 16. og
det 20. århundret. Sandmo var en sjelden
begavelse. Han var dessuten en sjeldent
vennlig mann.
Når Sandmo fikk en så sentral plass
i det norske historiemiljøet, skyldtes det
både hans vennlighet og hans funksjon som
postmodernismens talsmann, og debattene
denne rollen førte med seg. Han var uredd,
belest og ivrig etter å dele sine innsikter
og sin begeistring for nye ideer med sine
kolleger, som ofte var både mindre belest
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og mindre begeistret, men desto mer
bekymret for følgene av det historiesynet
Sandmo og hans inspiratorer, særlig Michel
Foucault, forfektet.
Resultatet var diskusjoner med en
rekke av fagets nestorer: diskusjoner som
kunne ha skremt mindre kamplystne
sjeler til taushet, men som syntes å vekke
stridslysten i Sandmo. Ikke minst kom
dette fram i den såkalte sannhetsdebatten
i Historisk tidsskrift 1998–2001, der den
unge Sandmo (f. 1963) stod alene mot
tungvektere som Ottar Dahl, Kåre
Tønnesson og Knut Kjeldstadli.
Det mest åpenbare utfallet av sannhetsdebatten var at Erling Sandmo fikk plass
i den norske historikeroffentligheten som
representant for et nytt historiesyn og
en ny generasjon. Den posisjonen – og
den grunnleggende postmodernismen
– beholdt han, selv om frontene ble mindre
steile. Og i en forstand vant Sandmo fram,
siden Foucault har fått en fremstående
plass i det som i dag er en slags eklektisk,
mainstream historieforskning.
Sandmo selv ble en avholdt professor
og forskningsleder på sine motdebattanters
historieinstitutt ved Universitetet i
Oslo. Der ble han del av den utvidede
mainstreamen, Men han forlot aldri
sin ungdoms synspunkter, selv om han
nyanserte dem i Tid for historie. Så gikk
han selv så altfor tidlig ut av tiden og
inn i historien. Tilbake står et fattigere
historikerlaug og sorgtunge UiO-kolleger,
som minnes Erling Sandmo med glede
og lyser fred over hans minne.
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Fotospalten

Ambrotypiens lille fotohistorie
Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

S

yv fotografier avfotografert i vifteformasjon mot trebord, kvinner,
menn og barn, til sammen åtte personer.
På baksiden finner vi påskrevet syv navn:
O.M. Hauge, Marie Hauge, Anna
Hauge Krohg, Calla Keyser, Agnes
Keyser, Rosa Keyser Brinck og Marie
Hauge Rustad. Fotografen har slik fått
kopiert og sammenholdt en gruppe
portrettfotografier.
«Innholdet» i et medium er alltid
et annet medium hevdet Marshall
Macluhan, slik trykt tekst inneholder
håndskrift, håndskrift inneholder tale.
Selv om «innholdet» i dette fotografiet
er fotografi, så er «fotografi» betegnelsen
på en rekke ulike teknikker med ulike
egenskaper i mediemessig forstand:
Dette er visittkortfotografi inneholdt i
en ambrotypi. Disse formene eksisterte
samtidig i en kort periode, opptaket er
med all sannsynlighet gjort en gang på
1860-tallet, etter visittkortets inntreden
og før ambrotypiets bortfall.
Ambrotypien ligner og forveksles
ofte med den mer vanlige forekommende
daguerreotypien. Man brukte for
eksempel samme type rammer og her
ser vi en typisk ramme med svart glass og
forgylt indre ramme rundt bildet typisk
for mange daguerreotypier fra 1850-tallet
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og utover. Begge er såkalte direktepositive
teknikker der resultatet bare er ett unikt
bilde. Men ambrotypien er laget på glass,
ikke metall. Det oppstod også senere,
etter at den glassplatebaserte kollodiumprosessen ble lansert på begynnelsen av
1850-tallet. Gjennom en billigere og
enklere prosess kunne ambrotypien
konkurrere ut daguerreotypien utover
på 1860-tallet. Men det er relativt lite
bevart av denne typen fotografi i Norge,
men i et visst omfang har det vært tilbudt.
Fotografiene i visittkortformat,
ambrotypiens innhold, finnes derimot i
store mengder i perioden fra begynnelsen
av 1860-årene og i mange tiår fremover.
Den er basert på at man fra kollodium
glassplatenegativer kan kopiere
papirpositiver. Denne muligheten til å
mangfoldiggjøre bildene i et praktisk
papirformat tok raskt over for både
daguerreotypi og ambrotypi.
Kopiering, reprofotografering og
gjengivelse av fotografier med stadig nye
teknikker kan vi studere like frem til
våre dager der digitalfoto kopierer bilder
basert på eldre analoge fototeknikker. I
dette fotografiet er det imidlertid den
utgående teknikken, ambrotypien,
som avbilder sin historiske konkurrent,
visittkortfotografiet.

Ukjent fotograf. Ambrotypi. 15,0 x 12,8cm. FAU004. Nasjonalbiblioteket.
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Kåre OlAv

SOlHjell

Denne boka fortel livshistoriene
til 2127 utvandrarar frå
Hol til USA og Canada.
For omtrent ti
prosent av dei veit vi ikkje
anna enn at dei reiste.
Alle dei andre festar vi
til ei adresse i Amerika.
Somme historier er fortalde
kort og summarisk, andre
meir detaljert. Boka er delt
i tre hovudbolkar.
Del I fortel om staden
dei reiste frå, gard for
gard og skolekrets for skolekrets.
I Del II blir dei
norske utvandrarane amerikanske
innvandrarar. Vi følgjer
dei til ein fast bustad og
viser korleis dei
bygde farmar og familiar.
Somme familiar blir følgde
fram til i dag. Del III er
den allmenne eller
samanfattande historia om
utvandringa frå Hol. Vi fortel
om årsakene til at dei braut
opp, om reisa
og om strevet med å finne
fotfeste i nytt land. Vi fortel
om holingar i borgarkrigen,
om daglegliv, og
om skole og kyrkje. Og
vi viser korleis andre og
tredje generasjon braut ut
av farmarstanden og var
med og avfolka landsbygda,
der som her. Boka har
eit stort og variert bildemateriale
både frå
Noreg og Amerika. Eit
fotografi fortel stundom
meir enn mange ord. Det
er eit håp at boka
skal hjelpe til med å halde
ved like kontakten mellom
holingar i Hol og holingar
i Amerika.

.

.

Regionhistorie • Arbok • Arsskrift • Rapport

Kåre OlAv SOlHjell

Hol - AmerikA

Hol - AmerikA

Gards- og slektshistorie • Bygdehistorie • Byhistorie •

Forteljinga om utvandrin
ga frå Hol
i Hallingdal 1837 – 2010

Trykk i Baltikum gir best priser
. De g

ISBN: 978-82-995751-5-7

9 788299 575157

.

Lordane Garvagh

Lordane Garvagh
–
pionerar i fjella våre

.

Med denne boka
vil me fortelja soga
om to irske /engelske
tapte sjela si til Skarvheim
lordar som
en, Rondane og Aurland.
lakseelvane der, men
Fisking i dei gode
fyrst og fremst livet
i fjellet vart for desse
engelske overklasse,
to frå den
eit svært viktig pauserom
i deira liv. Her fekk
leva du det dei aldri
dei
kunne som lordar
heime i England.
venner av fattigfolket
Dei vart nære
her og møtte dei med
stor respekt.
Boka er gjennomill
ustrert med foto frå
fjellområda dei vanka
heimemiløjet deira.
i og frå
Lordane Garvagh
er også på mange
pionerar i innlandet.
måtar turist-

Viul Hovedgård

–

ISBN 978-82-93206-09-5

9 788293 206095

B&B

AS Viul Træsliberi

AS Randsfjord Træmasse

& Papirfabrik

arbeidskrevende, til

maskinene tok over.

Årr ing er
Skogby gda TrySil
ISBN 978-82-93206-20-0

9 788293 206200

Slå med ljå

«Slå med ljå» tar for seg
arbeidsoppgaver
og gleder ved stell av blomstereng,
grasplen,
kultureng og annen slåttemark
med miljøog menneskevennlig håndredskap.

Lasse ThorseTh

Hemsedal

Ål

ISBN 978-82-90346-85-5

Hans Petter Evensen

Slå med ljå

Bruk av håndredskap
i blomstereng og annen
slåttemark
SOLLIA FORLAG

Bjørn Dymbe

Gamle Hol i penn og pensel

Ga
mle pens
Hoell
i penn og
Bjørn Dymbe

Født på Voss 1937.
Befalsskulen for infanteriet
frå 1956
Aspirant i lensmannseteten
frå 1958.
Lensmannsbetjent i Hol
frå 1958 til 1979.
Politiskulen 1959-60

Gamle Hol i penn og pensel

Lensmann i Nes frå 1979
Lensmann i Gol og Hemsedal
frå 1989.
Deleksamenar i teikning,
måling og skulptur ved
Høgskolen i Telemark.
Hospitert ved Vince academia
de dibujo
y pintura, Malaga
Fleire sommarsemester ved
Vossaskulen
for biletkunst.
Ei rekke kurs ved ymse kunstskular.

ISBN 978-82-999172-9-2

Mange utstillingar frå 1983.
Innkjøpt av både offentlege
og
private verksemder.

9 788299 917292

ISBN 978-82-99816779

9 788299 816779

bokstavogbilde.no
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Gol

Hol

Sollia forlag
9 788290 346855

er både ein presentasjon av
kunstnaren Bjørn Dymbe
og eit lokalhistorisk dokument
over eldre bygningar i Hol,
nokre som enno står, andre
Me veit at mange set stor
er borte.
pris på Bjørn Dymbe sin
kunst, ikkje minst penneteikningan
akvarellane hans. Her vil
du møte Bjørn i om lag 120
e og
teikningar og akvarellar.
Hol historielag er stolte av
å ha fått æra av å presentere
Bjørn Dymbe i ei bok. På
kan enno fleire få glede seg
denne måten
over teikningane og akvarellane
hans og kunnskapen om
i Hol vil auke.
tun og bygningar

Bjørn Brænd, forlegger Yrkeslitteratur: «Forlaget Yrkeslitteratur
bruker Bokstav og Bilde as som grafisk leverandør, og har hatt
daglig leder Arne Kjeldstadli som ansvarlig leverandør siden 1983.»

frå Hallingdal

Slå med ljå

Bruk av ljå og orv, slipestein
og bryne, rive,
lauvkniv og bakketørking
eller hesjing med
håndredskap er en viktig
del av historien til
landbruket i Norge. I andre
områder av Europa,
som Transilvania i Romania,
er denne redskapen
en del av hverdagen til husdyrbonden.
Basert på praktisk og teoretisk
kunnskap om vår
egen slåttehistorie og dagens
praksis
viser boka hvordan håndredskap i Transilvania,
kan brukes
i småskala- og hobbylandbruk,
i hager og parker,
opplevelseslandbruk, ved
slått av torvtak,
museumsarbeid og grønn
omsorg.

Espen Moe-Nilssen, Grieg Medialog: «Grieg Medialog
har lenge benyttet Bokstav og Bilde as som som hovedleverandør
på trykk og innbinding. Rask og pålitelig service, samt gode priser
gjør at vi fortsetter med det.»

Gunnlaug Lien Myhr

FOLKESONG
Nes
Nes

Flå

Hans Petter Evensen

Lasse Thorse Th

Lasse Thorseth

Hol historielag

FOLKESONG frå Hallingdal

Denne boka inneheld
folkesongar som kan knytast
til Hallingdal frå dei tre
siste århundra. Den eldste
direkte kjelda er fødd
på slutten av 17oo-talet,
den yngste 200 år seinare.
og
Songane er henta frå
notenedskrifter frå 1800-talet,
lydbandopptak frå 1900-talet
og frå levande kjelder
låttetralling, skjemtsame
i dag. Her finn ein alt
frå
bygdeviser, bånsullar,
regler og stev
kjærleiksviser, mellomalderb
alladar og religiøse folketonar. til såre

dagfinn grønoSeT

Hol historielag

Østbye

9 788299 917254

I denne boken har jeg
gjort et forsøk på å skildre
det enorme slit som
forfedre, skogsarbeiderne,
våre
kjørerne og fløterne
måtte leve med. Alt måtte
med handmakt, fra treet
gjøres
ble felt, til det kom fram
til fabrikkene langs Klarälven.
Det har vært en teknisk
revolusjon i Trysilskogen
i de siste 60 årene.
Skogsarbeiderne, i gammeldags
forstand, finnes ikke
lenger, maskinoperatørene
har tatt deres plass.
De styrer alle prosesser
med en liten spake, i
arbeid med datamaskiner.
nært samDen eneste, og viktige
prosessen der maskinene
måtte gi tapt, var i elva,
der fløterne med sin
tømmerhake var de eneste
kunne løse flokene i
som
fossestryk og bakevjer.
Men nå er også det slutt.

Utislag var tungt og

Knut Medhus og Eivind

pionerar i fjella våre

ISBN 978-82-999-172-5-4

«Je fikk et sinn å spelle
på,
je stemte det åt skogen
...»

Kontrastene var store.

Fra 1646 til 2013

Lordane Garvagh

bokstavogbilde.no

Årrin ger

Grete Borgersrud, Hønefoss, forfatter: «Samarbeidet med
Bokstav og Bilde om boken Viul. Industri og samfunn.
var meget tilfredsstillende. Resultatet ble en tiltalende bok
som har høstet mye ros for god layout.»

Aarnæs

våre

Hol historielag

Referanser:

Viul

Folketellingene fra 1865
og fremover forteller hvem
som bodde i de
forskjellige husene og plassen
og hvilket yrke de hadde.
Bildene i boken
er hentet fra arkiver, museer
og private fotoalbum.

– pionerar i fjella

• Radgivning/grafiske tips og rad
• Typografi, design, bildearbeid
• Trykk og innbinding

Viul • Industri og samfunn

Vi tilbyr:

Historien om Viul Hovedgård
og industrien i Randselva
er lang og interessant.
Boken forteller om menneskene
som levde og arbeidet på
Viul Hovedgård og
plassene under gården.
Et samfunn som ble bygget
opp og var levende i flere
hundre år. Om mennene
som så mulighetene elven
og fossene ga til å bygge
fabrikkene. De ga arbeid
og inntekt til kvinner og
menn som arbeidet med
å produsere tremasse. Boken
omhandler starten på AS
Viul Træsliberi og
AS Randsfjord Træmasse
& Papirfabrik, samt nedleggelsen
av begge.
Salget av åtte kraftstasjoner
i Randselva i 1991 og spillet
rundt salget
blir også beskrevet.

Grete Borgersrud og Jon-Otto

Industri og samfunn

Arne Kjeldstadli, tlf: 41 31 77 2/ arne@kjeldstadli.no/www. bokstavogbilde.no

