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Lederen har ordet

Thomas V.H. Hagen. Foto:privat

Takk Tromsø!
Thomas V.H. Hagen
Leder, HIFO

H

Kjære alle,

IFOs styre- og lokallagsseminar ble arrangert i Bodø 20.–21. november.
Lunefulle flytider bidro til å skape spenning om hvorvidt alle deltakerne
ville rekke åpningssesjonen på Jektefartmuseet, men alle kom fram til slutt. Etter
omvisning i museet og tre inspirerende faglige innlegg om problemstillinger knyttet
til samisk historie og samisk mangfold, bar det på byvandring i det friske været for
lokallagsrepresentantene, mens styret gjennomførte et effektivt styremøte innendørs.
Takk til HIFO Bodø for glitrende gjennomføring og valg av rammer. Valg av
sted for felles middag ble også et blinkskudd. I det hele tatt er det ikke vanskelig
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å forstå at Bodø er utsett til europeisk kulturhovedstad i 2024. Samme år vil også
Norske historiedager arrangeres i Bodø, en begivenhet som allerede er i et tidlig
planleggingsstadium.
Annen dag ble viet den tradisjonelle lokallagsrunden og diskusjon rundt Norske
historiedager. Sju lokallag var representert under seminaret: Agder, Bergen, Bodø,
Rogaland, Tromsø, Trøndelag og Østlandet. Hvert av disse rapporterte om ståa
i lokallaget, med vekt på lokallagsstyrets sammensetning og organisering, antall
medlemmer og aktuelle historikermiljøer i teigen, gjennomførte og planlagte
aktiviteter, og hvordan lokallaget kommer i kontakt med medlemmene. Deltakerne
fikk anledning til å diskutere sist avholdte historiedager i Tromsø med utgangspunkt
i utkast til sluttrapport. En detaljert og gjennomarbeidet sluttrapport med evaluering,
er avgjørende viktig for organisasjonens hukommelse, i tillegg til at den naturligvis
markerer sluttføringen av et stort prosjekt for den enkelte arrangør hvert år. Rapporten
og gjennomgangen av historiedagene i Tromsø, som forløp mer eller mindre
knirkefritt, legger et solid grunnlag for bergensmannskapet som nå er i full sving
og vigør, og allerede har vært det en stund. HIFO Bergen rapporterte om status
i arbeidet med planlegging av neste års historiedager, som vil finne sted 24.–26.
juni, og med «Fragmenter og fragmentering» som hovedtema. For første gang vil
informasjon om program, påmeldings- og betalingsløsninger osv. i forbindelse med
dette arrangementet presenteres via HIFOs egne nettsider. Så følg med på hifo.no
framover. Frist for innsending av forslag til sesjoner er 1. mars 2022. Bruk vinteren
til å tenke gjennom hva neste års historiedager kan gjøre for deg og dine prosjekter,
og hva du kan gjøre for historiedagene. Det er viktig at historiedagene speiler hele
bredden i historikernes fagutøvelse i Norge.
Jeg blir alltid glad og stolt når jeg hører om hvor mye fint arbeid som faktisk
gjøres av HIFOs lokallag over hele landet. De ulike lokallagene har forskjellige
forutsetninger, erfaringer og utfordringer. Å løfte dette opp en gang i året, er
viktig for organisasjonen – og motiverende (tør jeg si) for seminaristene. Referat fra
lokallagssamlingen vil bli sendt til alle deltakerne, og vi sender det på forespørsel
gjerne også til andre interesserte medlemmer som ikke deltok i Bodø.
Kulturdepartementet har sendt forslag til ny arkivlov på høring. Denne skal
erstatte gjeldende lov fra 1992. Departementets høringsnotat med lovutkast bygger
på NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø. Denne utredningen var på høring i 2019,
og HIFO var blant de rundt 180 instansene som leverte høringssvar. HIFO-styret
vil også denne gang sørge for å utarbeide et høringsinnspill til ny arkivlov. Frist
for innsending er 14. januar. På våre nettsider kan du lese mer om vårt arbeid med
dette, og hvordan du kan bidra i prosessen.
Jeg vil med dette ønske alle HIFOs medlemmer en oppkvikkende vinter!
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Sangeren med tromme: Fotografiets polyfoni – Arthur Tennøe

Forsidebilde: Utsnitt fra bildet Nordnorsk fiskevær av Ole Juul (1852–1927). Foto:
Nordnorsk kunstmuseum ved Kim G. Skytte.
Den norske historiske forening ble stiftet i 1869 og utgav Historisk tidsskrift for første gang
i 1871, som nå er Norges eldste eksisterende vitenskapelige tidsskrift. I 1990 ble foreningen
slått sammen med Norsk historikerforening (HIFO) og Norsk komité for historisk vitskap.
Den nye konsoliderte organisasjonen tok forkortelsen HIFO, og foreningen overtok
funksjoner fra alle de tre eldre foreningene.
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder
Postboks 422, 4604 Kristiansand
Telefonnummer: 401 64 360
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orsiden på årets julenummer er et utsnitt fra maleriet Nordnorsk fiskevær av
Ole Juul. Om motivet skal forestille et geografisk bestemt fiskevær, vet ikke
redaksjonen (om du vet mer enn oss, gi oss gjerne beskjed på historikeren@hifo.
no). Men i sammenheng med dette nummeret av Historikeren, har vi tenkt at
bildet kanskje kunne illustrere både lokallagsseminaret i Bodø denne høsten, med
tilhørende besøk på Jektefartsmuseet, og Hans Eyvind Næss’ tekst om fiskeværet
Omgang i Finnmark. (Dette sier trolig mer om redaktørens manglende kunst- og
geografikunnskaper enn om selve bildet. Redaksjonsmedlem Nora påpeker at det er
så langt mellom Omgang og Bodø at Google ikke klarer å beregne kjøreavstanden.)
3Næss’ tekst gir leseren et innblikk i det som for mange er en ganske utrolig fortelling.
Fangedeportasjoner for å befolke fiskevær ute i havgapet i Finnmark? Næss oppfordrer
også andre til å utforske det rike arkivmaterialet arbeidet hans bygger på. Les teksten hans!
3L ars Nygaard fra Arkivverket har bidratt med en tekst om folketellingen fra
1920, og om utfordringene knyttet til tilgjengeliggjøringen av den. Han gir
oss også et lite innblikk i de norske folketellingenes historie. Redaksjonen vil
anbefale leseren å ta en nøyere kikk på illustrasjonene som følger med teksten.
3Skole-HIFO kunne i slutten av oktober endelig invitere på et fysisk lærerkurs igjen.
Høydepunktet var en panelsamtale om 22. juli i undervisningen, hvor en nylig utnevnt
utdanningsminister deltok. I tillegg delte lærerne erfaringer om hvordan man kan lage
fremtidas historieundervisning i tråd med de nye læreplanene. En annen historiker
som er opptatt av de nye læreplanene er Jakob Maliks. Han tar opp spørsmålet om
læreplanen i grunnskolen er i overensstemmelse med opplæringslovas formålsparagraf.
3H IFO Bergen og HIFO Stavanger forteller om høstens arrangement, mens
redaksjonsmedlem Nora Birkeland avlegger en liten rapport fra lokallagsseminaret i Bodø.
Arthur Tennøe bidrar selvsagt også i fotospalten, med en tekst om Fotografiets polyfoni.
3Vi avslutter nummeret med en liste over masteroppgaver levert våren 2021, fra hele
ni ulike institusjoner. Gratulerer!
God lesing!

Historikeren kommer ut med fire nummer i året. Manusfrist for hefte 1/2022: 24.
januar. Manuskripter sendes redaksjonen som vedlegg til e-post skrevet i word, til
historikeren@hifo.no. Annonsepriser (svart-hvitt/farge): 1500/2000 kr per helside,
750/1500 kr per halvside. 2500 kr per bakside (farger).
Grafisk produksjon: Kjersti Hjelmeland Brakstad. Trykk: Hurtig-trykk
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Redaksjonen er for tiden fordelt utover Bø, Oslo og Trondheim. Kontakt redaksjonen på e-postadressen
historikeren@hifo.no. Redaktør: Even Næss Bergseng. Redaksjonsmedlemmer: Martin Auke, Nora Birkeland,
Eli Morken Farstad, Oda Karin Brunsell Harsvik og Maria Antonie Sæther.
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HIFO-nytt

Høstfest i Stavanger
Frode Fyllingsnes og
Ann Elisabeth L Cardozo
HIFO Rogaland

H

IFO Rogaland arrangerte onsdag
3. november høstfest på Mostun
Natursenter i Stavanger. I forkant av
høstfesten ble årsmøtet for 2021 avviklet.
På menyen stod stroganoff-gryte med
salat eller tabboulehsalat med avocado
og granateple. Kassereren vår, Lene Bø,
hadde laget eplekake som ble servert med
is. Det var to faglige innslag. Kveldens

første foredragsholder var Lena Antonius,
prosjektleder i Stavanger kommune for
2025-jubileene. Stavanger og Rogaland
skal i 2025 feire tre store jubileer.
Etableringen av bispesetet i omtrent
1125 har tradisjonelt også blitt sett på
som grunnleggelsen av byen, slik at
Stavanger fyller 900 år i 2025. Det må
føyes til at arkeologiske undersøkelser i
seinere år har gitt resultater som utfordrer
denne dateringen. Utvandrerjubileet
skal markere at det i 2025 er 200 år
siden starten av den organiserte norske
utvandringen til Amerika. Sommeren
1825 la Cleng Peerson og følget hans ut

HIFO Bergen

Endre Harvold Kvangraven holdt hovedforedraget «Ulv i Rogaland». Foto: HIFO Rogaland.
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i sluppen «Restauration» fra Stavanger.
Bispesetet ble flyttet fra Stavanger til
Kristiansand i 1680-åra, og først reetablert
i 1925. Dermed kan en i 2025 feire at 100
år har gått siden Rogaland ble til Stavanger
bispedømme. Stavanger kommune skal
i samarbeid med andre lokale aktører
markere disse jubileene med en rekke
ulike arrangementer og prosjekter, der
både fortid, samtid og framtid settes i
fokus. Stikkord her blir Opphav (sentrum
rundt Domkirka), Samspill (naturen,
havet, verden og naboene våre) og Omslag
(nødvendige fremtidsomstillinger). HIFO
Rogaland vil bidra i forbindelse med
markeringene. Medlemmene uttrykte
bekymring for lokal og nasjonal historie
og det ble oppfordret til å benytte
anledningen til å bruke kilder som tidligere
har vært lite brukt om barndom og bydeler
utenfor sentrum. Hovedpresentasjonen
holdt litteraturviter og økofilosof Endre
Harvold Kvangraven, som er stipendiat
ved UiS, med foredraget «Ulv i Rogaland».
Han har nettopp utgitt boka Ulv i det
norske kulturlandskapet (2021). Ved hjelp
av historiske kilder analyserte han ulvens
rolle i fylket historisk, inkludert myter
og vandrehistorier, samt med et fokus på
hvordan varg, gråbein og skrubb ble brukt
på ulike steder i landet. Han diskuterte
også folks skiftende oppfatning av dette
dyret særlig i forhold til sau. I tillegg
kontekstualiserte Endre ulvens rolle i
økosystemet og plass blant rovdyr som
bjørn, jerv og rev. Det ble god diskusjon om
ulvens kulturhistoriske plass fra vikingtid
og til i dag. Oppmøtet på høstfesten var
litt dårligere enn tidligere år. I alt deltok
12 personer, men vi som var der fikk en
riktig fin kveld.

Lena Antonius fra Stavanger kommune på
HIFO Rogalands sin høstfest 2021.
Foto: HIFO Rogaland.

Høstfesten til HIFO Rogaland ble holdt
på Mostun natursenter 3. november. Foto:
HIFO Rogaland.

Fra Lena Antonius sin presentasjon om
Stavanger 2025. Foto: HIFO Rogaland.
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HIFO-nytt

HIFO-nytt

Høstens arrangementer
i HIFO Bergen
HIFO Bergen

Professor Astri Andresen og professor
Teemu Ryymin. Foto: HIFO Bergen.

Samenes historie med Astri
Andresen og Teemu Ryymin
en 4. oktober ledet professor Astri
Andresen og professor Teemu Ryymin
fagsamtale om boken Samenes historie fra
1751 til 2010. De er redaktører av boken
sammen med professor Bjørg Evjen.

D

Samtale om masterløpet
og karrierevalg
Den 11. november inviterte HIFOBergen, sammen med fagutvalget i
historie ved UiB, Birger Berge og Fredrik
Kolstad Rongved for å dele erfaringer
fra sitt eget masterløp og fortalte om
relevansen av mastergraden i jobb. Birger
er seniorkonsulent i Holbergprisen og
Fredrik er rådgiver i Regional komité for
forskningsetikk ved UiB.

Samtaler i etterkant av foredraget. Foto: HIFO Bergen.
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HIFOs lokallagsseminar i Bodø

Nora Birkeland
Redaksjonen og HIFO Østlandet

omvisning i Bodø by- og arkitekturhistorie
fra Bodø-benken, representert av Fredrik
Lie og Steinar Aas. Det var så spennende
at jeg dessverre glemte å ta bilder. Turen

S

tyret og HIFOs lokallagsrepresentanter
tok i slutten av november turen
til Bodø for årets lokallagsseminar.
Seminaret som skulle være i Bodø
i fjor måtte holdes digitalt, men i
år fikk vi endelig muligheten til å
besøke vårt nest nordligste lokallag.
Lokallagsrepresentanter fra HIFO Agder,
Bergen, Rogaland, Tromsø, Trøndelag og
Østlandet deltok i tillegg til de fleste fra
styret og flere fra HIFO Bodø.
Helgen startet med velkomst på
Jektefartsmuseet, hvor vi fikk servert god
lunsj og omvisning på museet, etterfulgt
av tre spennende foredrag om forskning
på samisk historie av historielektor Mali
Kjær, stipendiat Marte Stavrum Fagertun
og emeritus Alan Hutchinson. Mali
fortalte om sitt masteroppgavearbeid
om samiske læreplaner i samiske
forvaltningsområder, med utgangspunkt
i det lulesamiske forvaltningsområdet i
Tysfjord. Marte snakket om sitt arbeid
med de samiske grenseloser i Nordland,
og Alan om pitesamisk historie og mulige
forskningstemaer på dette området.
Så bar turen tilbake til hotellet i
sentrum, hvor styret avholdt styremøte,
mens lokallagsrepresentantene fikk en

Fredrik Lie fra HIFO Bodø ønsker velkommen.
Foto: Even N. Bergseng.

9

Andreas Bagås Lien fra styret og Skole-HIFO, Miriam J. Tveit fra styret og HIFO Bodø og
undertegnede fra HIFO Østlandet og Historikeren på Jektefartsmuseet. Foto: Even N. Bergseng.

Mali Kjær forteller. Foto: Nora Birkeland.
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ble avsluttet med et glass lokal øl på
Piccadilly, før vi ble gjenforent med resten
for middag.
Søndag formiddag ble, i fast tradisjon,
brukt til å snakke om lokallagenes arbeid
og planer. Det ble deretter holdt en sesjon
om erfaringene fra Historiedagene i
Tromsø tidligere i år og planer for
konferansen som holdes i Bergen til neste
år. Uten å røpe for mye, så ser planene
svært lovende ut!
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Skole-HIFO

Endelig historielærerkurs igjen!
Etter over ett år med hjemmeskole og hjemmekontor, kunne Skole-HIFO
endelig invitere til et fysisk historielærerkurs igjen. Fredag 29. og lørdag 30.
oktober 2021 var 50 lærere samlet i Fritt ords lokaler i Oslo. Deltakerne
utgjorde en blanding av samfunnsfagslærere i ungdomsskolen og historielærere
i videregående.
Andreas B. Lien
og Karsten Korbøl
Redaksjonen

Historiekonkurransen =
dybdelæring?
En fast post på HIFOs lærerkurs er
konkurransen «Min familie i historien»
som arrangeres årlig for elever i
videregående og ungdomsskole. Karsten
Korbøl (Skole-HIFO) innledet seminaret
med en gjennomgang av hva prosjektet
går ut på, hva slags kompetanse elevene
trener på gjennom dette arbeidet og
hvordan prosjektet kan gjennomføres
i praksis. Her bidro også Skole-HIFOs
Geir Ove Halvorsen og Andreas B. Lien
med å fortelle om egne erfaringer fra
klasserommet. Deltakerne fikk også
se fjorårets vinnerbidrag (en film) og
en film der vinneren fortalte om sine
opplevelser med å utforske egen familie.
Lesere av Historikeren som ønsker å
vite mer om konkurransen, enten
de er lærere eller ei, vil finne rikelig
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med informasjon på nettsiden www.
historiekonkurransen.no.
Konkurransen hadde mange deltakere våren 2020 og 2021, pandemien
til tross. Skole-HIFO ønsker seg i år som
tidligere så mange bidrag som mulig,
og oppfordrer alle historielærere som
gjennomfører prosjektet i sin egen
klasse til å sende inn alle klassens bidrag
samlet. Kanskje kan prosjektet bli enda
mer aktuelt for flere elever og lærere når
de fagfornyede læreplanene nå gradvis
trer i kraft (for vg3 i videregående først
fra høsten 2022)? Å la elevene selv
undersøke egen familiehistorie, kan være
en god måte å realisere ambisjonene om
et mer utforskende historiefag.
Speed-friending, sosialt samvær og
nettverksbygging.
Erfaringene fra det koronanedstengte
samfunnet er nok at mye kan læres og løses
ved hjelp av digitale plattformer, men
at det neppe kan erstatte fysisk kontakt
med andre og nettverksbyggingen det
innebærer å kunne møtes fysisk, ansikt
til ansikt. Derfor var det også lagt inn
flere runder med «speed-friending»

Foredrag med Jonas Bals. Foto: Andreas B. Lien.

og gruppearbeid der kursdeltakerne
selv fikk dele erfaringer og diskutere
muligheter, både om måter å løse
konkurransen på og hvordan vi kan
lage framtidas historieundervisning i
tråd med de fagfornyede læreplanene.

Her fikk vi inn flere interessante forslag,
og noen av dem vil Skole-HIFO jobbe
videre med. De faglige diskusjonene
og nettverksbyggingen fortsatte også
over felles middag på Brasserie Blanche
fredag kveld.
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Panelsamtale om 22. juli. Fra venstre Hallvard Notaker, Anne Talsnes, Claudia Lenz og Tonje
Brenna. Foto: Andrea B Lien.

22. juli i klasserommet.
Elevene som begynner i 8. klasse høsten
2021, var bare tre år gamle under
terrorangrepene mot regjeringskvartalet
og Utøya i 2011, og elevene som
begynner i Vg1, var bare seks. Dette
betyr kanskje at vi nå går inn i en ny
fase i minnearbeidet og en ny fase i
hvordan vi møter og behandler dette
temaet i skolen. Elevene som går i
ungdomsskolen og videregående i dag,
har få eller ingen minner fra hendelsene
og tiden etterpå.
Skole-HIFO ønsket å vie dette
temaet særskilt oppmerksomhet i årets
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lærerseminar, og inviterte til en samtale
ledet av historiker Hallvard Notaker
med kunnskapsminister Tonje Brenna,
rådgiver ved 22. juli-senteret Anne
Talsnes og professor Claudia Lenz. Både
Brenna og Notaker har gitt ut bøker
om 22. juli med to ulike perspektiver:
tidsvitnet/de overlevendes og den
analyserende historikerens perspektiv.
Det var opprinnelig fylkesrådsleder
Brenna som ble invitert, og vi var svært
glade for at hun fortsatt kunne komme
selv om hun før seminaret hadde tiltrådt
som kunnskapsminister. Heldigvis
foregikk kurset rett bak slottet, og denne

fredagen bar det altså direkte fra kongens
bord til møte med historielærerne.
I samtalen var kunnskapsministeren
tydelig på at hun ikke skulle legge
føringer på hvordan det undervises om
22. juli i skolen. Dette vet historielærerne
best, sa hun. Likevel ønsket hun å
understreke viktigheten av å få fram
hvorfor til 22. juli-terroren skjedde, og
at den ble begått av en høyreekstrem
terrorist mot sine politiske motstandere.
22. juli oppleves av mange lærere
som sensitivt og emosjonelt vanskelig,
og har kanskje derfor gitt seg utslag i en
viss berøringsangst. Med nye læreplaner
må vi inkludere temaet i undervisningen.
En vei inn kan være å arbeide med
de ulike fortellingene som finnes
om 22. juli. Kjærlighetsfortellingen,
demokratifortellingen og Arbeiderpartifortellingen er ikke gjensidig utelukkende,
men gir oss ulike perspektiver på hvorfor
terroren skjedde, hvem som var ofre og
hvordan vi har håndtert tiden etterpå.
Behovet for å utfordre og bevisst
håndtere konspirasjonsteorier var også
en sentral del av samtalen. Hvordan skal
vi møte elever som lar seg fascinere av
konspirasjonsteorier på en konstruktiv
måte? Paneldeltakerne la vekt på det å ta
elevenes tanker på alvor, men samtidig
utfordre dem. En måte å gjøre det på,
er å arbeide med historisk empati,
mente Claudia Lenz, for å få elevene
til å reflektere over hva de selv ville ha
gjort i en gitt situasjon og hva som vil
være logisk.
Dagen ble avsluttet med et tankevekkende besøk på 22. juli-senteret
der deltakerne fikk vandre rundt på
egenhånd.

Foredrag og mer speed-friending
på lørdag.
Lørdag var det duket for to foredrag
og to speed-friending-sa mta ler
tilknyttet disse. Først ut var Hilde
Gunn Slottemo (Nord universitet)
som holdt et engasjerende foredrag
med utgangspunkt i sin nye bok, En
kort introduksjon til Norge på 1900-tallet
(Cappelen Damm, 2021) [anmeldt i
forrige nummer av Historikeren, red.
anm]. Her bruker Slottemo diskusjoner
om likhet og forskjellighet innenfor fire
samfunnsområder, kjønn, sosial klasse,
etnisitet og by-land, som utgangspunkt
for det som kanskje kan kalles en
tematisk 1900-tallshistorie om Norge.
Dette ga interessante perspektiver som
seminardeltakerne videre brukte som
utgangspunkt for en speed-friendingsamtale om tematisk versus kronologisk
historieundervisning, en debatt som har
blitt aktualisert av de nye læreplanene.
Etter dette var det duket for et
foredrag av Jonas Bals (rådgiver i LO),
som holdt et patosfylt foredrag med
utgangspunkt i boka Streik – en historie
om strid, samhold og solidaritet (Res
publica, 2021). Streikehistorie gir viktige
perspektiver innenfor det tverrfaglige
temaet demokrati og medborgerskap,
men kan kanskje også sies å være en
livsmestringsstrategi for grupper som
har tatt streik i bruk for å kjempe for
bedre kår eller for å få gjennomslag for
politiske krav. Siste post på programmet
ble også en speed-friending-økt der
seminardeltakerne diskuterte ulike
tilnærminger til det tverrfaglige temaet
«Folkehelse og livsmestring» innenfor
samfunnsfag og historie.
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Historielæreren

Historie i grunnskolen – grunn til
bekymring med LK20?

Jakob Maliks
professor i samfunnsfag:
historie ved NTNU

D

en norske grunnskolen fikk i 2020
nye læreplaner. Det kan hevdes
at Læreplan Kunnskapsløftet (LK20)
medfører de største endringene i føringene
for grunnskolens historieundervisning
i moderne tid. Endringene er så store
at det har vært stilt spørsmålet om
denne fagplanen er i samsvar med
opplæringslovas formålsparagraf (Imsen
2020: 357). I dette faglige essayet vil
noen sentrale momenter ved endringene
bli skissert, og mulige konsekvenser,
utfordringer og løsninger diskutert.
En diskusjon om læreplan, lærebøker
og undervisning kan se på faglige,
fagdidaktiske og metodiske aspekter. Her
vil vekten bli lagt på de historiefaglige
aspektene. Essayet baseres i hovedsak
på erfaringer gjort i arbeidet med
Gyldendals nye lærebøker i samfunnsfag
Refleks (5-7), og utformingen av
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undervisningen i samfunnsfag på
grunnskolelærerutdanningen i seksjon
for samfunnsfagene ved institutt for
lærerutdanning, NTNU.
Bakgrunn – den gamle skole
I den norske grunnskolen har det
vært undervist i norsk historie siden
1800-tallet. Med Folkeskolelovene og
påfølgende anbefalte planforslag, kan
en se lærebøker som Jonas Vellesens
Norges historie for skole og hjem (1893)
og Jens Raabes Norge og Nordens
historie for folkeskolen (1904), som gode
eksempler på den type kronologisk fortalt
grunnfortelling som nok har endret
seg i detaljene, men som i hovedsak
synes rimelig stabil frem til og med
lærebøkene som fulgte LK06. For de
minste barna gjelder fortellingen fra de
eldste tider knyttet til det nære gjennom
heimstadlæren. For de større barna var det
en gjennomgående norgeshistorie fra de
eldste tider fram til samtiden, kombinert
med momenter fra verdenshistorien.
Utformet som en tenkt idealtypisk figur
kan historieundervisningen se omtrent
slik ut:

Fig. 1. Illustrasjon av Historieundervisning i grunnskolen ca 1890-2020 (idealtypisk modell).

Denne undervisningsmodellen
innebærer - først for historie (eller
soge) som eget skolefag, så for historie
i samfunnsfaget - at alle barn i norsk
grunnskole fikk en langt på vei felles
innføring i norsk historie. Ser man
på planverkene - først fra de lokale
skolestyrene, så fra staten og så holder dem
opp mot læremidlene - kan det hevdes at
det til grunn for historieundervisningen
i den norske skolen har vært en implisitt,
men i sine hovedtrekk stabil, kronologisk
undervist kunnskapskanon.
I undervisningen om historie i grunnskolen har idealet vært å ta hensyn til
barnas modenhetsnivå, hvilket innebærer
at den eldste historien gjerne undervises
gjennom konkrete levendegjørende enkle
fortellinger, mens den nyeste historien
er kompleks, abstrakt og undervises

nærmere vitenskapsfaget. Det gir noen
pussige utfall, som for eksempel at
svartedauden som i generasjoner har vært
undervist femte- eller sjetteklassinger,
kombinerer det enkle og fortellende
med mer komplekse vitenskapelige
sammenhenger – gjerne illustrert av
Theodor Kittelsens dramatiske bilder av
pesta med rive og kost. Denne modellen
for progresjon i historieundervisningen
speiler 180 0 -ta llets ideer om
historisk utvikling fra det primitive
til det komplekse. Dermed speiler
historieundervisningens didaktisk
definerte fremskrittsnarrativ elevens
vekst og utvikling. Barnets og nasjonens
vekst og utvikling smelter sammen i en
høyere enhet. Historiefaglig bør man jo
påpeke at vikingtiden ikke er noe enklere,
mer konkret og nærere enn for eksempel
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industrialiseringen på 1800-tallet
eller oppbyggingen av velferdsstaten
i siste halvdel av 1900-tallet. Kanskje
snarere tvert imot. Likevel har det
blitt fremstilt slik i skolen lenge etter
at 1800-tallets utviklingsnarrativ fikk
svekket betydning.
Kunnskap og fortolkning
Historieundervisningen i skolen har i
betydelig grad vektlagt realhistoriske
kunnskaper om hendelser og sammenhenger i historien. At kunnskaper
var viktig, kan knyttes til sentrale
oppfatninger om vitenskapsfagets
egenart og etableringen av historisk
forståelse.
Historiefaget som vitenskapsfag
har vært klassifisert som et idiografisk
fag, i motsetning til nomotetiske
fag. Mens historiefaget metodisk og
erkjennelsesteoretisk tilnærmer seg
hendelser som langt på vei unike,
vil fag som for eksempel fysikk være
lovsøkende. Samfunnsvitenskapene
er gjennomgående mer nomotetisk
orienterte enn historiefaget. Gjennom
historiefagets idiografiske tilnærminger
til sitt undersøkelsesobjekt følger
at dette ikke kan undersøkes eller
forstås uten gjennom sin historiske
kontekst. Innen den anglo-amerikanske
historiedidaktiske tradisjonen knyttes
fagets kunnskapsform til historisk
forståelse som ferdighet – i aktiv
bruk. Ved overgangen fra å undervise
historie til å undervise historisk, spinnes
historisk kunnskap i en rekke tråder som
presumtivt skal bli tykkere for hvert
kompetansemålsnivå.
Hermeneutikken som læren om
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fortolkning av tekster har i lang tid vært
vitenskapsfaget histories sentrale metode,
og kommer godt frem i den hermeneutiske
sirkel. Den hermeneutiske sirkel forutsetter
at i fortolkningen av enkelthetene
må fortolkeren ta utgangspunkt i en
forhåndsforståelse av helheten. Gjennom
fortolkningsprosessen plasseres det nye
elementet inn i helheten gjennom en
prosess som etablerer kunnskap både om
delen og utvider forståelsen av helheten.
Den kunnskapsorienterte kronologiske
historien elevene har møtt i skolen
kan sees som et forsøk på å etablere
den grunnleggende meningshelhet de
historiske momenter elevene senere møter
i sitt liv kan interagere med. Mengden
reproduserbar faktaviten som del av det
elevene har eller skulle ha lært gjennom
grunnskolen har nok alltid vært relativt
beskjeden for de fleste. Et viktigere
spørsmål, som også er mer krevende
å måle, er i hvilken grad elevene i sin
forståelse av fortiden har fått etablert
et fungerende utgangspunkt for å få
fart på hva vi kan kalle den historisk
hermeneutiske motoren.
Den nye skole
Fra normalplaner gjennom rammeplaner
til den målstyrte kompetansemålbaserte
LK06, kan altså skolefagets kronologisk
underviste implisitte kunnskapskanon
synes å ha holdt bemerkelsesverdig god
stand. Kanskje skyldes dette formen for
tverrfaglighet som gjaldt i planene før
2020. Det historiske stillaset som først
historiefaget, så historie i samfunnsfaget
bidro med inn til elevens læring i svært
mange andre fag (norsk, KRLE, engelsk,
musikk for å nevne noen), gjorde en

endring i samfunnsfagets historiske
kunnskapskanon krevende. Omfanget
av den fagovergripende historisk
orienterte undervisningen elevene fikk
gjennom grunnskolen har vært langt
mer omfattende enn historietimene
i samfunnsfaget skulle tilsi – og det
synes rimelig å tolke opplæringslovas
formuleringer om «historisk innsikt
og forankring» og «den nasjonale
kulturarven» i lys av dette tverrfaglige
og fagovergripende historiebegrepet.
Det har ikke manglet på kritikk
av kunnskapsorientert undervisning i
den norske skolen. Dr. fil. Almar Næss
konkluderer med et ja i artikkelen
«Legger mengden av hukommelsesstoff
en død hånd over vår skole» i Norsk
skoletidende 1928. Bernhard Ribsskog og
A. Aall henviser i Undervisningsplanene i
folkeskolen fra 1936 til sammendraget av
kritikken av den norske skolen fremført
av rektor ved Det pedagogiske seminar,
Carl Knap «Skolen legger en overdreven
vekt på kunnskapservervelsen i og for
sig.»1 Om noen synes sitatet fra Knap
kan virke kjent, skyldes det kanskje at
avstanden fra sitatene til et hovedpunkt
i den kritikken av norsk skole som
Ludvigsen-utvalget reiste i sine NOUer
fra 2014 og 2015 kan fremstå som
beskjeden i sin essens. LK20 kan dermed
synes som realiseringen av en gammel
visjon ikledd en mer moderne pedagogisk
språkdrakt. Den læreplanen som for
samfunnsfaget har størst likhetstrekk
med LK20 kan synes å være M87, men
med den viktige forskjell at M87 ikke er
en kompetansebasert læreplan. Kritikk
mot fjerningen av konkrete historiske
læringsmål ble ytret offentlig både fra

historikere i samfunnsfaget, norskfaget
og KRLE, men fikk lite gjennomslag.
Til erstatning for den gamle
historiske tverrfagligheten, der flere fag
bidro til å gi eleven historisk forankring
til en fellesfortelling, etableres i
LK20 nye tverrfagligheter: Innad i
samfunnsfaget gjennom integrasjon
mellom samfunnsfagets faglige deler
og mellom skolefagene gjennom de
tre tverrfaglige temaene. Den gamle
bakoverskuende historiebaserte tverrfaglighetens kunnskapsmål byttes ut
med en fremtids- og ferdighetsorientert
tematisk tverrfaglighet med dybdelæring
som målsetning. For samfunnsfaget
innebærer det at samfunnskunnskapens
tenkemåter styrker sin stilling – i
mange kompetansemål blir historie
og geografi til «dimensjoner». Historie
ble historisk, geografi ble geografisk.
Noen få kompetansemål har temaer med
overveiende historisk orientering.
Den kronologiske undervisningen
av historie (fig.1) har nok virket som
en bremsekloss på både tverrfaglighet
og integrasjon i samfunnsfaget.
Det er kanskje særlig åpenbart på
mellomtrinnet. I historie skulle elevene
lære om eldre historie: Antikken,
middelalderen og tidlig nytid, i og for
seg selv. Avstanden i tid og det gamle
samfunns fremmedartethet gjør stoffet
krevende å integrere med nåtidsorienterte
samfunnskunnskaplige og geografiske
temaer og perspektiver. Det er vanskelig
å se for seg hvordan samfunnsfaget
kunne integreres på en god måte så lenge
historiedelen var bundet til kronologien.
Denne utfordringen løses i LK20 med
et tematisk fokus.
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Mål: «medborgeren»

Videregående

10.klassemål

7.klassemål

4.klassemål
2.klassemål
Barnehage

Fig. 2. Illustrasjon av spiralprinsippet i LK20.

Den gamle modellen for historieundervisning (fig. 1) kan synes å bli
erstattet med en ny progresjonsmodell
«for incremental and continuous
development for a system or process». Et
tematisk orientert integrert samfunnsfag
som sporer progresjon gjennom sykluser.
Bredt formulerte temaer kan gjenfinnes
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for hver av spiralens omdreininger –
men med en stadig mer fordypende
beskrivelse. For at en slik modell skal
kunne fungere, kan man ikke ha mange
læreplanmål, og fokus må rettes mot
de viktige overgripende temaene. Til
gjengjeld får elevene møte dem en
gang for hvert kompetansemålsnivå.

Spiralprinsippet har et slektskap med
den hermeneutiske sirkel.
Metoder, meta kognisjon og
transferrable skills blir enerådende,
spesifikke kunnskapsmål passer ikke
inn. Det er imidlertid noen interessante
unntak. Etter mye kritikk i offentligheten,
ble det bestemt at kunnskap om 22. juli
skulle inn i læreplanen for samfunnsfag
– men hendelsen fikk ikke et eget
læringsmål. Det ble også reist kritikk
fra det mosaiske trossamfunn om at
Holocaust ikke var nevnt i planutkastet
som ble sendt på høring. Ordet kom inn,
men spesifikt formulert som et (valgfritt)
eksempel på temaet folkemord, «…, som
Holocaust». Det skal altså undervises
om temaet folkemord, men Holocaust
er bare ett av flere brukbare eksempler,
og om læreren heller vil fokusere på
folkemordet på hereroer i tysk sørvestAfrika, armenere i Tyrkia eller tutsier i
Rwanda står det dem tilsynelatende fritt.
Hadde det ikke vært for at jødene er en
nasjonal minoritet som eksplisitt har sin
egen historie som læringsmål, er det trolig
at elever kunne gått ut av grunnskolen
uten å ha fått høre om Holocaust. Det
samme unntaket gjelder for historien
til samene som urfolk og de nasjonale
minoritetene. Dette læringsmålet er
eneste sted i kompetansemålene at ordet
«historie» brukes i tradisjonell betydning,
og ikke historisk som dimensjon ved
et tema. Dette iøynefallende unntaket
bør rimeligvis tolkes som et uttrykk for
at historien her står i kraft av seg selv.
Gjennom reduksjonen av historie til
historisk – og derved til et attributt ved en
lang rekke temaer - kan spørsmålet stilles
om historie som egen kunnskapsform i

skolen svekkes gjennom fragmentering.
Gjennom arbeidet med Gyldendals
lærebok i samfunnsfag Refleks (5-7),
har forfatterteamet langt på vei fulgt
læreplanens prinsipp om tematisk fokus
der historien kommer inn som den
historiske tidsdimensjonen ved spesifikke
temaer. Boka har imidlertid en overordnet
historisk kronologisk ramme koblet til
tre hovedperioder i historien: jeger- og
sankersamfunnet, jordbrukssamfunnet
og industrisamfunnet. Denne overordnede periodiseringen uttrykker
progresjon i forhold til 1-4, og er ment
som grunnlag for videre fordypning
på ungdomsskolen. Mellomtrinnets
samfunnsfag behandles som et selvstendig
trinn eller omdreining i læringsspiralen
(fig. 2). Med tanke på LK06 og dens
lærebøker, innebærer det en svekkelse
av eldre historie med hensyn til omfang
og fokus til fordel for helheten. Det blir
interessant å se i hvilken grad lærebøkene
for ungdomsskolens samfunnsfag trekker
inn stoff fra eldre tids historie.
I tillegg til de tre hovedperiodene,
kommer de tematisk definerte historiske
linjene, som for eksempel de historiske
hendelsene som har ført frem til det
demokratiet vi har i Norge i dag, og å
sammenlikne hvordan mennesker har
mulighet til å påvirke i ulike styreformer.
Perspektivet har en tydelig presentistisk
forankring med anakronistiske og
teleologiske trekk. Det kan likevel
fungere godt som et grunnlag for
orientering i tid.
En utfordring denne fremgangsmåten
stiller læreren overfor, er hvordan de
historisk-tematiske trådene undervist
til ulike tider gjennom et treårsløp kan
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knyttes sammen med de overordnede
temaene til et meningsfullt historisk
narrativ. Et sårbart punkt er elevens
evne til å plassere hendelser inn i en
meningsfull historisk kontekst. En måte å
tenke rundt hvordan man kan undervise
samfunnsfagets historiedel på, er som en
vevstol. Læreplanens overordnede tema
representer vevstolen, de ulike historiske
trådene renningen, så må læreren legge til
rette for at elevene selv må arbeide med
innslaget. Gjennom mellomtrinnet får
elevene i Refleks 5-7 mulighet til å tilegne
seg en grunnforståelse for hovedlinjene i
norsk historie og verdenshistorien, men
det er en grunnforståelse som må bygges
gjennom arbeidet med sammenhenger.

Sammenfatning
Det er mye spennende med de nye
læreplanene som inviterer til en
annerledes måte å undervise langs fagets
historiske dimensjon på. Utfordringen,
om man synes det er en utfordring, med
at elever i den norske skolen kanskje
ikke får et felles kunnskapsgrunnlag
består. I denne mangelen ligger rimeligvis
hovedpremisset for å stille spørsmålet
om læreplanen er i overensstemmelse
med opplæringslovas formålsparagraf.
Lærebøker og lærere er imidlertid ofte
ganske tradisjonstro, så det er ikke
gitt at den underviste læreplanen blir
så ulik tradisjonen som den intenderte
læreplanen kan synes å åpne for.

Er du også en historielærer som sitter tankefull
bakerst i klasserommet? Da utfordrer Historikeren deg til å dele dine
tanker om historieundervisning med andre. Har du brukt spennende
undervisningsressurser, fått elevene til å fordype seg i kildearbeid eller
sitter du på gode anekdoter fra et langt liv i klasserommet, så vil vi
gjerne høre fra deg. Tekster kan sendes til

historikeren@hifo.no

Noter
Og fortsetter: «Skolens effektivitet måles efter mengden av opsamlet ‘kunnskap’.
Derfor er pensa efterhånden øket, flere og flere detaljer efterhånden tatt med,
likesom fagdelingen har hatt tendens til å øke. Dette går ikke bare utover fordypelse,
forståelse, oversikt, således at den erhvervede kunskap i og for sig selv blir mindre
verdiful. Også metodene påvirkes i mindre heldig retning. Læreren ‘meddeler’
kunnskapen istendenfor å lede eleven til å finne den. Og når eleven skal «finne»
kunnskapen, er læreboken med dens ferdige, opstilte resultater altfor ofte det
viktigste, kanskje det eneste finnested. Under en slik metode lærer ikke eleven
rasjonell arbeidsmetode, hvad der vilde ha større verdi for ham i livet fremover enn all
verdens tillærte og derfor døde kunnskap.»
1
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Aktuelt

Folketellingen i 1920
1. desember 2020 begynte tilgjengeliggjøringen av folketellingen i 1920.
Lars Nygaard ved Arkivverket gir Historikerens lesere et innblikk i den
norske folketellingenes historie og om utfordringene knyttet til arbeidet med
tilgjengeliggjøringen av denne tellingen.

Lars Nygaard
Arkivverket

Folketellinger i Norge
Det har blitt foretatt folketellinger i statlig
regi i Norge med ti års mellomrom siden
1815. Før disse ble det gjort en numerisk
folketelling i 1769 og en nominativ
folketelling samtidig i Danmark og
Norge 1. februar 1801. Tellingene i
1815, 1825, 1835, 1845 og 1855 var alle
numeriske. Det vil si at personene ble telt
opp innenfor hver husholdning på hvert
bosted, men ikke registrert med navn.
Etter 1801 ble den neste nominative
folketellingen i Norge foretatt 31.
desember 1865. Ved nominative
folketellinger blir alle personene, voksne
og barn, ført inn i tellingslistene med
navn, alder/fødselsdato, ekteskapelig
stilling, stilling i familien, yrke med mer.
Dette i motsetning til manntall, der kun
menn (alle, eller eldre enn 12 år gamle)
ble listet opp med navn, mens kvinner
og yngre gutter bare ble telt opp, eller
som oftest ikke nevnt i det hele tatt. I
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Arkivverket er manntall fra 1660-årene
og 1701 bevart i tillegg til de ovennevnte
folketellingene.
Det ble foretatt nominative folketellinger i Norge i 1865, 1875 og 1885,
den sistnevnte kun i byene. Etter dette var
det et ønske i Det statistiske Centralbureau
om å samordne tellingene i Norge med
tilsvarende i utlandet, så tellingene ble
flyttet til de «runde» tiårene. Det ble
følgelig foretatt nominative folketellinger
hvert tiår fra 1890 til 1990, med et
par unntak. I 1890 ble tellingsdagen
fastsatt til 1. januar 1891 istedenfor
31. desember 1890, så den benevnes
som tellingen i 1891. Fra 1900 har
tellingsdagen vært lagt til begynnelsen
av desember, og fra 1960 til begynnelsen
av november, for å «komme unna» all
besøksvirksomheten rundt nyttår, som
kompliserte gjennomføringen av tellingen
og behandlingen av resultatene. Den
planlagte folketellingen i 1940 ble ikke
gjennomført på grunn av okkupasjonen,
men det var et sterkt behov for å få
avholdt en ny telling raskt etter krigen,
så det ble gjennomført en ekstra telling
den 3. desember 1946, før den neste
ordinære tellingen den 1. desember 1950.

Fra 1970 har digital databehandling
fått en økende plass i innhentingen av
tellingsopplysninger og fremstilling og
analyse av resultatene, og i 1990 var
det kun i kommuner med under 6000
innbyggere det ble gjennomført full
telling med manuell utfylling av skjemaer
for alle boliger og personer. I de to seneste
folketellingene som er blitt gjennomført,
i 2001 og 2011, er det ikke blitt fylt ut
personskjemaer manuelt i det hele tatt.
Personopplysningene til statistikken er
blitt hentet fra Det sentrale folkeregisteret
og andre digitale samfunnsregistre.
Folketellingen 1920 –
gjennomføring og innhold
Folketellingen i 1920 ble, som tidligere,
planlagt og gjennomført i regi av Det
Statistiske Centralbyrå (SSB). Ved
folketellingene i 1900 og 1910 ble
personene ført inn i «personlister», med
boligopplysninger på omslaget, for hvert
bosted på landet og for hver leilighet i
byene (i 1910 kalt henholdsvis «huslister»
og «familielister»). Kodede opplysninger
om personene ble etter mottak i byrået
punchet på hullkort, såkalte «tellekort», og
grunnarbeidet for statistikkproduksjonen
(inndeling og opptelling av personer etter
ulike kategorier) ble i stor grad utført
ved mekanisk, maskinell sortering
og opptelling av disse kortene. Dette
opplegget var utviklet av amerikanerne,
som også leide ut maskiner til
bearbeidingen. I 1920 gikk man tilbake
til opplegget fra 1891 med utfylling av
separate skjemaer for hvert bosted på
landet, for hvert hus og hver leilighet i
byene, og for hver person («personseddel»).
Økte utgifter til maskinleie og hullkort

som en følge av høy dollarkurs var
en hovedbegrunnelse for dette, men
også fordi man så behov for å endre
livsstillingskategoriseringen av personene
underveis i statistikkproduksjonen.
Grunnlaget for statistikken ble derfor
gjentatte manuelle omsorteringer og
opptellinger av personsedlene innenfor
hver kommune. I tillegg til de fire
ovennevnte skjemaene var det i 1920
«skipslister» til utfylling av tollvesenet
for båter og skip i norske havner eller
seilende i norsk farvann 1. desember,
og samlelister for bostedene innenfor
hver tellingskrets («kretslister») og for
kretsene innenfor kommunen som helhet
(«hovedliste»).
Personsedlene i 1920 inneholdt i
hovedsak de samme rubrikkene som
personlistene fra 1900 og 1910, men
noen nye rubrikker var kommet til: For
gifte kvinner skulle vielsesår og antall
barn i ekteskapet oppgis, for bedre
studier av barnefødsler i ekteskap. Og
yrkesopplysningene skulle deles inn
«hovderhverv» og «bierhverv» for større
nøyaktighet i statistikken. Opplysninger
om fysisk vanførhet og eventuell
arbeidsudyktighet (for planlegging av
pensjonsordninger) skulle tas med i
tillegg til de tradisjonelle opplysningene
om blindhet, døvhet, sinnssykdom
og så videre. Og boligrubrikkene
i bostedskjemaene ble justert for å
kunne gi nøyaktigere opplysninger om
boligforholdene både på landet og i
byene.
Utfyllingen av de bostedvise tellingsskjemaene startet onsdag 1. desember
og pågikk de nærmeste dagene til
den var «tilendebragt» i hvert enkelt
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herred eller by. Deretter ble skjemaene
kontrollert, ordnet og sendt inn til SSB
så raskt som mulig, og senest innen
utgangen av januar 1921. På landet
(i herredene) var det et tellingsstyre
bestående av ordføreren, sognepresten
og to herredsstyremedlemmer som
ad m i n ist rer te tel l i ng sa rbeidet.
Herredet var delt inn i tellingskretser
som ofte tilsvarte skolekretsene. Det
var i hovedsak skolelærere som utførte
tellingen ved å gå fra bosted til bosted
og dele ut, veilede eller hjelpe til å fylle
ut, og samle inn skjemaene. I byene
var det i utgangspunktet magistraten
og et tellingsstyre utnevnt av ham som
hadde ansvaret for gjennomføringen av
tellingen, og det var ofte funksjonærer
fra politiet eller ligningskontoret som
hadde disse bostedvise oppgavene. Men
i perioden 1910–20 var det i en rekke
kjøpsteder etablert et folkeregister, og
i disse byene var det folkeregisteret
som administrerte og ordnet tellingen
istedenfor magistraten. I Kristiania og
noen andre større byer var det politiet
som sto for gjennomføringen av tellingen.
I disse byene ble tellingen organisert
mer gatevis enn inndelt i tellingskretser.
Både i herredene og i byene var det
lagt opp til «selvtelling», det vil si at
personene selv fylte ut personsedlene,
og husstandsoverhodet boligskjemaene.
Vi ser eksempler på at barn helt ned i
12-årsalderen har fylt ut sin personseddel,
slik som Anne Marie (se illustrasjon).
Resultatene av tellingen
SSB etablerte et midlertidig folketellingskontor fra desember 1920
til oktober 1923 for å bearbeide
tellingsskjemaene og produsere
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statistikk. Kontoret hadde på det meste
75 medarbeidere i mai 1921. Den såkalte
«revisjonen» av tellingen pågikk fra
desember 1920 til høsten 1921. Den
besto i å standardisere utfyllingen av
skjemaene på visse punkter, rette feil,
innhente manglende opplysninger,
og fylle ut kopisedler for blinde,
døvstumme, vanføre (og så videre),
utenlandske statsborgere, finner og
kvener, hjemvendte norsk-amerikanere
og fraværende i utlandet for produksjon
av separat statistikk. I tillegg ble essensiell
informasjon om «hovedpersonen» overført
fra personseddelen til husholdningslistene
til bruk i boligstatistikken. Dette
var tidkrevende arbeid i tillegg til
de ovennevnte omsorteringene av
personsedlene for produksjon av ulike
statistikktabeller.
De statistiske resultatene av
folketellingen i 1920 ble publisert av
SSB i 13 rapporter («hefter») i serien
Norges Offisielle Statistikk (NOS)
mellom 1922 og 1925. Tre av rapportene
handler om boligforhold. Til forskjell fra
tidligere tellinger er statistikktabellene
fra 1920-tellingen supplert med
tekstlige analyser av resultatene, såkalte
«oversikter» over tabellmaterialet. Disse
er utarbeidet av byråsjef Ragnvald
Jønsberg, cand.oecon. Henrik Palmstrøm
og byråets direktør, cand. oecon. Gunnar
Jahn. Disse analysene gjør resultatene
betydelig mer tilgjengelige og forståelige
for leserne av rapportene. En liste med
lenker til de 13 rapportene finnes på siden
for folketellingen 1920 på SSBs nettsted:
https://www.ssb.no/
historisk-statistikk/folketellinger/
folketellingen-1920.
Her er noen få smakebiter fra

Forsiden av Anne Marie Hvistendals personseddel. Foto: Arkivverket.
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resultatene av folketellingen 1920:
Den hjemmehørende befolkningen
i Norge 1. desember 1920 var
2 649 775, derav 1 359 306
kvinner og 1 290 469 menn. Med
«hjemmehørende» befolkning
menes personene telt opp på sitt
sedvanlige bosted. Fraværende
personer skulle i tillegg føres opp på
en ekstra personseddel og telles på sitt
midlertidige oppholdssted, men da i
den «tilstedeværende» befolkningen.
Disse personene skal følgelig ha to
personsedler, men vi ser ofte at den
ene seddelen mangler i materialet.
Befolkningen er fordelt på 705
kommuner, derav 640 herreder
og 65 byer (42 kjøpsteder og 23
ladesteder). 70 % av befolkningen
bodde i herredene, 30 % i byene.
De ti største byene i Norge rangert
etter hjemmehørende befolkning:
Kristiania (258 483), Bergen (91 443),
Trondheim (55 030), Stavanger
(43 778), Drammen (26 204),
Haugesund (16 565), Ålesund
(16 412), Kristiansand (16 605), Skien
(16 525), Fredrikstad (15 563).

Baksiden av Anne Maries personseddel. Foto: Arkivverket.
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De fjorten største herredene i Norge
rangert etter hjemmehørende
befolkning: Aker (53 579), Bærum
(19 411), Ringsaker (12 207),
Strinda (11 683), Glemmen (11 679),
Fana (11 639), Modum (11 535),
Tinn (11 460), Hetland (11 423),
Lier (11 410), Elverum (11 219),
Sandeherad (10 783), Norderhov

(10 488), Eidsvoll (10 428).
Det var 35 personer i landet som
var over 100 år gamle. Den eldste
kvinnen Brita Tengesdal i Sand i
Ryfylke er oppgitt født 3.5.1813 (107
år gammel), og den eldste mannen
Gabriel Markusen Kjølsø på Hitra
er oppgitt født 26.8.1818 (102 år
gammel).
Det var 42 156 personer i landet som
var hjemvendte fra Amerika.
Folketellingen i 1920 kostet den
norske stat 1,44 millioner kroner per
1925. De tre største utgiftspostene
var papir og trykking av skjemaene
under forberedelsene, godtgjørelse
og skyssrefusjoner til tellere og
tellingsstyrer under utførelsen, og
lønn til funksjonærene i byrået under
bearbeidelsen.
Oppbevaring og tilgjengeliggjøring
Etter at bearbeidingen, statistikkproduksjonen og publiseringen av
resultatene var fullført rundt 1925,
ble folketellingsskjemaene («listene»)
oppbevart i SSBs lokaler i Oslo fram
til 1960-tallet, da de ble avlevert til
Arkivverket og fordelt på statsarkivene
i Oslo, Hamar, Kristiansand, Bergen og
Trondheim (Statsarkivene i Kongsberg,
Stavanger og Tromsø var ennå ikke
opprettet da.)
Som det framgår av forrige kapittel,
ble tellingens personsedler manuelt
omsortert flere ganger innenfor hver
kommune (og kanskje også fylke) for å
telles opp innenfor ulike personkategorier.
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Den siste omsorteringen var etter
livsstilling (yrke), og byrået tok seg ikke
tid til å sortere sedlene tilbake til sin
opprinnelige husholdningsvise rekkefølge
etter dette. Så fra et arkivfaglig perspektiv
var personsedlene i full uorden innenfor
hver kommune ved mottaket i Arkivverket
i 1960-årene. Men det er også en god del
sedler som ligger i feil kommune etter
avleveringen til Arkivverket. Dette gjelder
særlig sedler uten påført kommunenavn,
som er blitt plassert i kommune etter
personens fødested, noe som ofte blir feil.
Statsarkivene i Bergen og Trondheim har
senere sortert personsedlene så godt det har
latt seg gjøre etter kommune, krets, husliste,
husholdningsliste (byer) og seddelnummer,
så personsedlene fra kystfylkene mellom
Rogaland og Finnmark var i brukbar orden
da forberedelsene til digitaliseringen startet
i 2016. Manuell sortering av sedlene fra
kommunene på Østlandet og Sørlandet
ble estimert til å kreve 8 årsverk, så det
ble heller satset på å sortere disse etter
digitaliseringen.
Som statistisk grunnlagsmateriale
fra SSB er folketellingen 1920 underlagt
statistikkloven. Det betyr at innholdet i
tellingslistene er underlagt taushetsplikt
(«sperret») i 100 år. «Frigivelse» og
tilgjengeliggjøring av denne tellingen
kunne da først skje 1. desember 2020.
Digitalisering av tellingen
Folketellingen i 1910 ble frigitt 1. desember
2010. Da hadde 8–10 fast ansatte
«registratorer» i Arkivverket vært i gang
i perioden 2001–09 med å transkribere
denne tellingen fra Østfold til NordTrøndelag, mens Registreringssentral for
historiske data (RHD) i Tromsø/Målselv
hadde transkribert tellingen for Nord30

Norge og noen byer ellers i landet. I 2008–
2010 ble tellingen tilrettelagt i søkbar
versjon for publisering i Digitalarkivet
den 1.12.2010. Arkivverket og RHD la
til sammen ned anslagsvis 70 årsverk i
transkriberingen og tilretteleggingen av
folketellingen 1910. I 2001 var skanning
av arkivmateriale ennå ikke kommet i
gang, så transkriberingen ble gjort på
grunnlag av originalkilden, som var
oppbevart i Riksarkivet og ble transportert
i aluminiumskasser til Stavanger, Voss og
Målselv og tilbake igjen.1
I 2011–2015, da planleggingen av
folketellingen 1920 etter hvert kom i gang,
var to vesentlige faktorer forandret. For det
første hadde Arkivverket «mistet» nesten
alle sine faste «registratorer» ved naturlig
avgang uten å få tilsette nye. Og for det
andre var skanning av arkivmateriale blitt
en stadig økende aktivitet i Arkivverket, så
det lå i kortene at folketellingen 1920 burde
skannes før en transkribering kunne settes
i gang. Skanningen av tellingen ble utført
i 2016–2018. Totalt 300 hyllemeter med
tellingslister av sju ulike typer ble skannet.
Etter noe prøveskanning i Riksarkivet ble
skanningen av personsedlene, i den orden de
befant seg, satt bort til Nasjonalbiblioteket
i Mo i Rana, og sedlene er deretter blitt
plassert i Arkivverkets fjellmagasin i Mo.
De øvrige seks listetypene ble skannet
i Riksarkivet. Skanningen gav totalt
6 658 962 bilder fra hele tellingen. Etter
indeksering var den skannede versjonen
klar til publisering i Digitalarkivet den 1.
desember 2020, men brukernes muligheter
til enkel utnyttelse av materialet fra Øst- og
Sørlandet var svært dårlige pga. de usorterte
personsedlene.
Det ble bestemt å satse på en nettdugnad
blant frivillige for å få transkribert

personsedlene og på den måten få produsert
også en søkbar versjon av tellingen.
Bostedsopplysningene skulle transkriberes
fra kretslistene internt i Arkivverket.
Dugnaden ble startet høsten 2018. Dette
ble på mange måter et nybrottsarbeid.
I 2018–2020 var folketellingen 1920
sperret etter statistikkloven, så selv om
den var skannet og teknisk sett publisert
i Digitalarkivet, kunne ikke hele tellingen
åpnes for alle frivillige registratorer.
Løsningen ble at hver enkelt registrator
måtte undertegne taushetserklæring
og inngå en databehandleravtale med
Arkivverket, for så å bli gitt tilgang til
den skannede versjonen av «sin» kommune
i Digitalarkivet, som grunnlag for
transkriberingen. De ble også tilsendt en
transkriberingsmal i Excel, der IDene til
de skannede personsedlene var listet opp i
samme rekkefølge som på nettet, pluss en
transkriberingsinstruks. Av denne går det
fram at de skal skrive av nummerfeltene
øverst på personseddelen, og de «viktigste»
personopplysningene fra resten av seddelen
(navn, fødselsdato, fødested, ekteskapelig
stilling, yrke (livsstilling) og stilling i
familien). Etter fullført transkribering ble
Excel-filene sendt tilbake til Arkivverket
som e-postvedlegg.
I skrivende stund (november 2021)
er denne transkriberingsdugnaden nær
avsluttet. Alle kommuner er fullført
unntatt Kristiania, der det fortsatt gjenstår
å transkribere noen tusen personsedler.
Over 650 personer har deltatt i dugnaden.
Dugnaden har overordnet sett vært en
stor suksess, der Arkivverket gjennom de
frivillige er blitt tilført personressurser som
etaten ikke lenger har selv. Men Arkivverket
har også erfart at det krever ganske store
interne ressurser å administrere så mange

frivillige, både praktisk med oppdeling,
utsending og mottak av Excel-filene, og
til dialog fordi de frivillige skal utføre
arbeid som de fleste av dem ikke har gjort
tidligere, og trenger veiledning i. Det har
også vært en utfordring at Arkivverket
ikke har noen produksjonsgaranti fra de
frivillige, og må tilpasse seg deres tempo,
prioritering av tid, eventuell sykdom (blant
annet pandemien), varierende motivasjon,
nøyaktighet og så videre.
Utfordringer med den søkbare
versjonen
Ved frigivelsen av folketellingen 1920
den 1. desember 2020 var det bare 229
herreder fra tellingen som ble publisert
i søkbar versjon i Digitalarkivet. I
skrivende stund nesten et år senere er
det fortsatt snaut hundre kommuner
(flest byer) av de 705 som ennå ikke er
tilgjengelige for personsøk. Grunnen til
dette er utfordringer med kildematerialet
som vi ikke så for oss under planleggingen
og skanningen av tellingen i 201518. De kom for en dag ved starten av
tilretteleggingen av transkripsjonene
sommeren 2019. Som beskrevet ovenfor
befinner bostedsopplysningene og
personopplysningene i 1920-tellingen
seg i to ulike typer lister, henholdsvis
i kretslistene og på personsedlene.
Disse listene oppbevares hver for seg
og er skannet og transkribert hver for
seg. Oppgaven til Arkivverket ble da
etter transkribering å sortere disse
opplysningene sammen maskinelt
til befolkede bosteder, på grunnlag av
numrene på kretser, bosteder og personer
i de transkriberte listene. Men dette har
vist seg å være svært vanskelig å få til
komplett på grunn av tallrike feil og
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Den ikke helt ukjente husmor Mauds personseddel. Foto: Arkivverket
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Baksiden av Mauds personseddel. Foto: Arkivverket
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Nytt fra museumssektoren
mangler i de nevnte numrene, og fordi
en betydelig mengde personsedler som
nevnt også har havnet i feil kommune
under bearbeidingen i SSB. Noen av
nummerfeilene er transkriberingsfeil, men
det store flertallet av feilene er skrivefeil
på sedlene, utelatelser av nummer,
ufullstendige omnummereringer, sammenblanding av bosteder og mye annet.
Siden våren 2020 har 6-10 medarbeidere
i Arkivverket arbeidet på deltid med å
korrigere de feilaktige og manglende
numrene i datafilene, slik at hver kommune
skal kunne sammenstilles og publiseres
korrekt og komplett i Digitalarkivet. Dette
arbeidet er komplisert og tidkrevende, men
vi har nå et berettiget håp om å kunne
fullføre det tidlig i 2022.
Sluttord
Når dette opprettingsarbeidet på numrene
er gjennomført og hele tellingen er publisert
i søkbar versjon i Digitalarkivet, og gjort
tilgjengelig for forskere som filer, forventes
den å framstå som en telling av god kvalitet
for flere brukergrupper. Den har riktignok
fortsatt en del transkriberingsfeil i navn
på personer og bosteder, som Arkivverket
vil rette opp fra 2022 etter innmelding
fra brukerne. Og transkripsjonen av
personsedlene er ikke en fulltranskripsjon,
i og med at rubrikkene for eksempelvis
vielsesår, antall barn i ekteskapet, år for
utreise til Amerika, år for tilbakekomst og
opplysningene om fravær eller midlertidig

tilstedeværelse på tellingsdagen foreløpig
ikke er tatt med i transkripsjonen. Men
teknologien for maskinlesing av skannet
tekst, også håndskrevet, er i rask fremgang,
så Arkivverket har visse planer om å
supplere den søkbare 1920-tellingen med
de foreløpig utelatte rubrikkene innen få år.
Men fødselsdatoene og de standardiserte
kodene for kjønn, ekteskapelig stilling og
stilling i familien er teknisk kvalitetssikret
og rettet opp sammen med nummerfeilene,
så tellingen er allerede godt tilrettelagt
for kvantitative analyser og annen
forskningsbruk. Denne tellingen har
også en vesentlig betydning for prosjektet
Historisk befolkningsregister, som et
kildemessig bindeledd mellom den åpne
delen i histreg.no fram til 1920 og det
adgangsbegrensede forskningsregisteret
som også omfatter årene fra 1920 til 1964.
Skanning, indeksering, administrasjon av transkriberingsdugnad, transkribering av kretslister, retting av
nummerfeil og annen tilrettelegging av
folketellingen 1920 for Digitalarkivet
har anslagsvis krevd 12–15 årsverk med
arbeidsinnsats i Arkivverket. Men det er
langt opp til de anslagsvis 50 årsverkene
som folketellingen 1910 krevde, så
avgjørelsen om å legge transkriberingen
av personsedlene ut på dugnad blant
frivillige har så avgjort vært en besparelse
for Arkivverket. Og en verdifull uttesting
av nye arbeidsmetoder.

Noter
Folketellingen 1910 er blitt skannet i Riksarkivet i 2021 av den amerikanske
slektsforskerorganisasjonen Ancestry, og den skannede versjonen vil bli koblet
sammen med den søkbare versjonen i Digitalarkivet i 2022.
1
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Samtale med Frode Lindgjerdet,

historiker og formidler ved Rustkammeret i Trondheim
Redaksjonen tok praten med historiker Frode Lindgjerdet ved Rustkammeret i
Trondheim for å høre om hva det innebærer at forsvarsmuseene skal overføres fra
Forsvarsdepartementet til Kulturdepartementet, og om hans syn på utviklingen
av feltet forsvarshistorie.
Redaksjonen

R

ustkammeret i Trondheim er et
regionalt forsvarsmuseum, hvis
hovedoppgave er å dokumentere og
formidle forsvarets historie i Trøndelag og
Nordmøre. Utstillingene strekker seg fra
vikingtiden, via middelalderen og Armfeldts
felttog på 1700-tallet, til hjemmefronten
og Tysklandsbrigaden. Samlingen på
Rustkammeret ble påbegynt allerede i 1826,
og er dermed blant de eldste i landet. Siden
1930 har Rustkammeret holdt til i ulike
lokaler i Erkebispegården.
Selv om dagens lokaler er store, er det
ikke mer enn to fast ansatte knyttet til
institusjonen. Blant dem finner vi historiker
Frode Lindgjerdet. Lindgjerdet er utdannet
cand.philol. i historie fra NTNU og er
ansatt på Rustkammeret som historiker og
formidler. Han har nylig gitt boka Operasjon
Title - tokt mot «Tirpitz» i Trondheimsfjorden,
på Museumsforlaget, hvor han beskriver
planleggingen, gjennomføringen og flukten
etter det mislykkede toktet mot det tyske
krigsskipet. Blant tidligere utgitte verker
finner vi blant annet Norge og den store
nordiske krigen 1700-1721 (2016) og Kampen
om Narvik 1940 - General Fleischers slår
tilbake (2013).

Frode Lindgjerdet ved Rustkammeret i
Trondheim. Foto: Even Næss Bergseng.

Organisatorisk er Rustkammeret i
dag en del av Forsvaret, sammen med åtte
andre museer, deriblant Oscarsborg og
Luftforsvarsmuseet i Bodø. De er underlagt
det som heter Forsvarets fellestjenester,
som rommer alt fra lønnsavdeling, vakt
og sikring på Akershus og så videre. I
forbindelse med stortingsmeldinga
Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid ble
det bestemt at Forsvarets museer skal
overføres fra Forsvarsdepartementet til
Kulturdepartementet. Hva vil det ha
å si i praksis? Redaksjonen tok turen til
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Frode Lindgjerdets nye bok.
Foto: Museumsforlaget.

Rustkammeret i Trondheim og historiker
Frode Lindgjerdet for å undersøke saken, og
for å høre om hvordan det har vært å drive
et museum underlagt Forsvaret.
– Hvordan er det å drive et museum
underlagt Forsvaret? Og hva har det å si at
dere nå skal overføres til Kulturdepartementet?
– Det har helt klart sine fordeler og
ulemper. På den ene siden gir den nære
forbindelsen til resten av forsvaret en god
tilgang på materiale og kunnskap. På den
andre siden gjenspeiles den organisatoriske
plasseringen i Forsvarets fellestjenester i
prioriteringene – det er ikke hit de store
summene i forsvarsbudsjettet går. Det er
på bakgrunn av dette at det ble bestemt
at Forsvarets museer skal overføres til
Kulturdepartementet. Overføringen kan
føre til endringer hva gjelder finansiering og
inntjening. Vi har budsjett på 2,5 millioner
og cirka en halv million gjenstår når alle faste
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utgifter er betalt. En overføring vil kunne
gi større inntjeningsmuligheter gjennom
inngangspenger og potensiell sponsorstøtte,
som vi per i dag ikke kan benytte oss av.
Men med overføringen risikerer vi å miste
den tette forbindelsen til Forsvaret. Det er
problematisk, da det er Forsvarets historie
vi skal formidle. Rent praktisk vil det kunne
føre til dårligere kommunikasjon med folk
i Forsvaret, da vi ikke vil kunne ta del i de
samme nettverkene som dem. Tilgangen på
gjenstander og adgang til installasjoner kan
bli dårligere, og det vil igjen kunne påvirke
utformingen av utstillinger. Man vil nok ikke
merke noe over natta, men over tid, når nye
historier skal formidles, vil avstanden kunne
føre til at tilførselen på nye fortellinger stopper
opp. Kanskje vil enkelte i Forsvaret begynne å
formidle på egenhånd, i stedet for å gå til oss.
– Hvordan reflekteres den akademiske og
skolefaglige utviklingen i formidlingsarbeidet
deres?
–Våre utstillinger om annen verdenskrig er
utformet med tanke på skoleklasser, som vi får
regelmessig besøk av. Vi holder oss oppdaterte
på læreplanene i historiefaget og utformer nye
oppgavesett og omvisningskonsepter selv om
vi ikke har mye ressurser til å fornye selve
utstillingene. I skoleformidling forsøker vi
å vektlegge etiske problemstillinger knyttet
til militær- og forsvarshistorie, siden det er
viktig å formidle alvoret som ligger over dette
feltet. Vi arbeider også med utvikling av nye
bydelsvandringer for skoleklasser, slik at
tematikken får en lokal forankring.
Selv om vi har begrenset med ressurser,
forsøker vi også å oppdatere utstillingene våre i
tråd med nye akademiske perspektiver på feltet.
Vår nyeste utstilling handler om evakueringen
av Finnmark, der vi har forsøkt å integrere
noen samiske perspektiver på evakueringen.
Vi laget nylig en utstillingsmonter om «Hva
visste hjemmefronten?», der vi fikk bistand
til utforming av tekst fra Mats Tangestuen

ved Jødisk museum i Oslo. Vi bistår i tillegg
masterstudenter med kilder til oppgavene
deres, og kulturminneforvaltningsstudenter
fra NTNU hospiterer også her.
Når det gjelder det museumsfaglige og
utstillingsutforming, så opplever vi tidvis et
sprik mellom hva våre besøkende trives med
og hva museumsfagfolk mener er tidsriktige
utstillinger. Mange museer satser mye på
interaktivitet og digital formidling, men
mange av våre besøkende setter nok pris
på utstillingene våre slik de er nå. Vi satser
derfor på mer digital formidling, men uten
at det skal gå på bekostning av det som
allerede er utstilt. Vi bruker det som en
mulighet til å gi besøkende valgfrihet, der
de kan fordype seg i de temaene de synes er
interessante og velge bort det de opplever
som mindre interessant. Vi har også lagt ut to
byvandringer på Youtube, slik at disse er lett
tilgjengelige. Når det gjelder formidling om
tida etter 1945, så har vi planer, gjenstander
og utstillingslokaler klare, men økonomien
strekker ikke til per i dag.
– Hvordan har arbeidet med og
formidlingen av forsvarshistorien endret seg?
– Jeg vil si at forsvarshistorie helt
siden til 1960-tallet har vært lite prioritert
i Norge. På 1960-tallet forlot man i
akademia den mer tradisjonelle, mer
elitepregede militærhistorien, som vektla
kommandonivået, operasjoner og felttogene.
For fagets egen del var nok dette bruddet sunt,
for forsvars- og militærhistorie handler om så
mye mer enn de beslutningene militære ledere
tar i strid. Men det ble ikke opprettet noen
nye tilsvarende tunge forskningsmiljø som
forsket på nye tema, for eksempel militærets
sosialhistorie og teknologiutvikling. I
den engelsktalende verden har man vært
flinkere til å jobbe med nye vinklinger, som
hvordan soldatene hadde det, hva for et sjikt i
samfunnet de utgjorde, hvilke verdier de bar
på og lignende. Organisation Todt-prosjektet

på NTNU er et hederlig unntak her i Norge,
men vi mangler de store miljøene som finnes
i Storbritannia og i USA. For det meste står
og faller det på noen enkeltpersoner.
Nedprioriteringen av forsvarshistorien
mener jeg er ahistorisk, fordi man underkommuniserer hvilken betydning forsvaret
har hatt for staten og samfunnet i fortida. Ta
for eksempel Norge på 1700-tallet: da var det
norske samfunnet blant de mest militariserte
i Europa. Nesten alle familier ble på en eller
annen måte berørt av at så store andeler av
den mannlige befolkningen ble utskrevet til
hæren eller marinen og sendt ut i krig, ofte
utenfor Norge. Dette vektlegges i altfor liten
grad i den akademiske tradisjonen.
Det er også en utfordring at den
akademiske utviklingen av militær- og
forsvarshistorien ikke lykkes med å nå
ut til folk. Hvis du går i en bokhandel,
så vil du finne at store deler av bøkene
i historieavdelingen handler om andre
verdenskrig. Ser du på forfatterne bak disse
bøkene, vil du se at det er svært få av dem
som er vitenskapelige ansatte ved universiteter
eller andre forskningsinstitusjoner. Man kan
også påpeke at det er krigshistorie, fremfor
forsvars- og militærhistorie som dominerer.
Krigshistorien overlapper jo med vårt felt,
men som tidligere nevnt er forsvarshistorien
opptatt av så mye mer enn akkurat det som
foregår i en krig.
Dette er et resultat av den stemoderlige
behandlingen feltet har opplevd. Det skyldes
også delvis prioriteringer fra akademisk hold,
fordi man skriver mye for sine kolleger, og
mindre med tanke på de generelt interesserte.
Man har dermed skapt et vakuum som er blitt
fylt opp av andre. Det er ikke til forkleinelse
av det som er å finne i bokhandlene, men jeg
savner mer vitenskapelige og overgripende
perspektiver. Derfor er min ambisjon å
formidle faget på en allment tilgjengelig måte,
samtidig som det være vitenskapelig fundert.
37

Min kilde

Fiskeværet Omgang

– et mislykket «peupliserings-prosjekt»?

Hva gjør man når et område er i ferd med å avfolkes? Med utgangspunkt i
det tidligere fiskeværet Omgang belyser Hans Eyvind Næss den dansk-norske
statens forsøk på å benytte seg av fangedeportasjoner for å øke den «norske»
befolkningen i Finnmark. Lyktes det?
Hans Eyvind Næss
Tidligere statsarkivar
i Stavanger

D

enne teksten er tilegnet min gode
venn Erling Sandmo. Erling var
et enestående menneske. Erling var
primærkildegransker og en abstraherende
syntesemaker. Med et klart språk.
Det er ikke mange slike. De mange
1600-tallstingbøkene jeg satt og skrev
av på 1970-tallet med blåpapir på en
gammel mastodont av en Remington –
digitalisering var et ukjent ord – det brukte
Erling. Han fant godbiter og generaliserte
kiv og håndgemeng inn i abstraksjoner og
fikk dem til å høre hjemme i de europeiske
utviklingsfilosofenes tankerekker.
I mitt mangeårige forsknings- og
forfatterliv har jeg brukt mye tid på den
rettshistoriske utvikling i Norge, av og
til sammen med Erling. Boken People
meet the law (2000) er et godt eksempel
på dette. En brutal rettspraksis preget
de nordiske landene gjennom århundrer.
Vi var opptatte av sivilisasjonsprosessen.
Hvordan ble brutaliteten mildnet? Kildene
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er mange, de fleste ennå ubenyttede. Ikke
minst gjelder det Finnmark.
I denne teksten tar jeg opp en flik
av denne problemstillingen. Bildet til
høyre viser beliggenheten av det tidligere
fiskeværet Omgang. Prestegjeldet hadde
samme navn, og omfattet flere andre vær,
som Gamvik, Hop og Langfjord. Omgang
ligger på østsiden av Nordkinnhalvøya
mot Austihavet i Finnmark. Det ligger
mellom et temmelig øde fastland og et
nærmest evigvarende øde hav.
Fiskeværet Omgang
Omgang er nevnt som fiskevær i 1518. I
1567 var 506 skattemenn i hele Finnmark
fordelt på 50 fiskevær, en mangedobling
siden 1518 da de kun var ni. Fiskeværet
Omgang var det blant de største i
Finnmark med 36 skattytere. Forholdene
i Omgang bar preg av et brutalt dagligliv.
Kjøpmenn, domsmenn, lensmenn og
tjenestefolk var innblandet i slagsmål,
leiermål, trolldom, blodskam og andre
lovbrudd.
Det ble bygget kirke i Omgang en
gang før 1589. I 1600 var det 17 kirker i
Finnmark, med mye strålende kirkekunst
helt på tilsvarende vis som vi finner i

Kartutsnitt over Nordkinnhalvøy. Omgang ligger øst på halvøya. Foto: @Kartverket.

kirkene i Sør-Norge tidlig på 1600-tallet.
Altertavlen i Omgang ble senere flyttet og
ble fotografert. Den synes å kunne være
hugget av den store mester Peiter Negelsen
i Bergen. Omgang var med andre ord et av
de mest sentrale stedene for næringslivet,
fiskeriene og også for åndskulturen i
regionen. Kanskje ikke så rart at Omgang
fikk et særskilt fokus da myndighetene
på midten av 1600-tallet tok loven i bruk
for å bøte på det nedadgående folketallet
i Finnmark.
Da den norske befolkningen i
Finnmark vokste på 1500-tallet og en tid
fremover 1600-tallet, måtte samene trekke
seg tilbake fra de områdene fiskeværene
ble etablert. Men nordmenn og samer må
ha levd i gjensidig avhengighet. Vi finner
samer som tjenestefolk hos nordmennene.
Og folketroen ble et felles anliggende.

Selv om det i all hovedsak var norske
jenter og kvinner som ble henrettet
for trolldom utover 1600-tallet, er det
symptomatisk for samrøret mellom de
to etniske gruppene at det var en samisk
jente, Karen Edisdatter, kalt «Finn-Kari»,
som var den første kvinne som ble brent,
nettopp i Omgang, i 1621.
Finnmark har et særdeles rikt
arkivmateriale fra 1600-tallet. Vi kan
følge nesten samtlige menn i all deres
gjøren og laden, deres inntekter og gjeld
til utredere, deres saker på tinget, navn
på mennene som var norske skatteytere
og egne innførsler om samene, navn på
lensmenn og lagrettemenn. Med så få
beboere i fiskeværet var det ikke uventet
at nesten alle mennene mer og mindre var
kontinuerlig medlemmer av hjemtinget.
På tinget måtte det i mange saker være tolv
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domsmenn til stede, noe som flere steder
var flere enn antallet bofaste nordmenn.
Ved en anledning var det ikke mange nok
nordmenn til stede til å bemanne tinget
med tolv menn. Da oppnevnte fogden en
same til å fylle den ledige plassen. Stor
interesse for forskerne har det at fogden
ved innledningen til tingene nærmest
gir en årsberetning om tingenes tilstand
i lokalsamfunnet.
Brutal myndighetsutøvelse
Den danske statens straffelovgivning på
1500–1700-tallet gav seg mange brutale
utslag. Trollfolk skulle brennes. Det
samme skulle skje med personer som
forgrep seg seksuelt på dyr. Tyver skulle
henges. For en lang rekke lovbrudd ble
halshugging fastsatt som straff. Mange
av dødsstraffene var ekstra brutale. Den
dømte skulle knipes med gloende tenger
på gjerningsstedet, på vei til retterstedet
og på retterstedet. Hånd og hode skulle
avhugges og settes på steile og hjul.
Et stort antall personer ble ikke
henrettet, men sendt til livsvarig arbeid
på kongens festninger. Dette gjaldt som
oftest menn. Andre menn ble dømt
tvangsarbeid på norske bergverk. For
kvinnene ble arbeidsstraffen todelt.
Mange ble sendt til tukthusarbeid. I 1654
ble det ved lov bestemt at personer dømt
for en lang rekke lovbrudd skulle sendes
til arbeid på «fiskeleiene» i Nord-Norge.
Lovbestemmelsen ble tatt inn i Christian
Vs norske lov fra 1687.
Staten hadde behov for å øke antallet
nordmenn i Finnmark. Det var behov
for både kvinner og menn. De fleste som
ble dømt til arbeid på fiskeværene, var
kvinner. Straffen kunne være på livstid,
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men i mange tilfeller var den avgrenset i
tid. For disse var dommen pålegg om å
arbeide ett, to eller tre år på fiskeværene.
Statens behov for å øke befolkningen
i Finnmark var så sterkt og påtrengende
at det også ble forsøkt dekket ved andre
virkemidler enn strafferettspraksis. I
avtaler som ble inngått med utrederne i
Bergen og som er innførte i tingboken for
1685, ble det lagt inn en betingelse om at
de hver for seg skulle skaffe en mann og en
kvinne som kunne ta tjeneste i Finnmark
i fem år. Regjeringen fristet også de som
reiste til å forbli i Finnmark. En ekstra
gulrot ble oppstilt for mannfolkene:
Om de etter å ha arbeidet på fiskevær
i minst tre år kunne fremvise en god
vandelsattest fra de lokale myndighetene
som prest og fogd, skulle de fritas for
militærutskrivning.1
Det har i generasjoner vært
fortalt historier om Finnmark som
deportasjonssted. I en e-mail til meg
skriver Einar Niemi: «Finnmark som
forvisningssted er jo kjent i litteraturen
langt tilbake over tid også slik at
både overdrivelse, stigmatisering og
generalisering har nedfelt seg, blant
annet i utsagn som denne, fritt sitert etter
hukommelsen: ‘Storparten av Finnmarks
norske befolkning stammer fra forviste
lovbrytere og dette er forklaringen til at
den viser tegn til degenerering, latskap
og umoral’». Mon det?
Svingninger i folketallet
Befolkningsveksten i Finnmark stagnerte
på 1600-tallet, «[m]en noen katastrofal
forverring synes ikke å ha funnet sted, til
tross for klager på tingene». Riktignok var
utviklingen forskjellig værene imellom,

«men vi har ikke å gjøre med noen
drastisk tilbakegang».2 På enkelte fiskevær
steg folketallet fortsatt. I Kiberg var for
eksempel antallet skattemenn 26 i 1606 og
44 i 1662. At de økonomiske problemene
var til å ta og føle på i Omgang, forstår
vi når vi i tingboken for 1652 leser at
«Omgang Kirke, formedelst den Ringe
och fattige leylighed, forschones for
de 3 Rixdallers Wdleg til Trondhiems
Kiercke».
Veksten fortsatte imidlertid ikke.
Bergenskjøpmenn hadde store interesser
og omfattende rettigheter i fisket. Når
fisket ble «slapt», ble leveransene fra
utrederne, kjøpmennene i Bergen,
som skaffet fiskerne utstyr mot å ha
rettigheter til å kjøpe fisken, redusert.
Fiskerne klaget ofte over forsyningssvikt.
Fiskerne hadde plikt til å levere fangsten
til bestemte handelsmenn. De skulle
på sin side gi kreditt og sørge for
nødvendige forsyninger. Dette skapte
avhengighetsforhold mellom fiskere og
utredere. Bergenskjøpmennene hadde plikt
å opprettholde forsyningene3 og hadde
ansvar for at det var folk i fiskeværene,
«om nødvendig skulle straffanger kunne
tas nordover».4 Som vi skal se er ikke
effekten av deportasjonspolitikken lett å få
øye på i kildene. Stagnasjonen på mange
fiskevær fortsatte utover 1700-tallet og
mange steder sank folketallet.5 Den
norske befolkningen i Finnmark sank
fra ca. 2 200 til 1 600, mens den samiske
befolkningen steg fra 1400 til om lag 4
600. Sjøsamene trakk seg nærmere kysten
i områder der den norske befolkningen
ble redusert.6
Befolkningen i Omgang var i 1705
nede i syv nordmenn, i 1757 fire. Samlet

bodde det i Omgang prestegjeld 13
nordmenn i 1704, syv i 1757. Antallet
samer steg derimot fra 20 i 1705 til 38 i
1757. Fiskeværet var tomt for nordmenn
i 1776. Det er forståelig at myndighetene
gjorde forsøk på å gripe tak i problemet
med det synkende folketallet.
Mangel på fastboende nordmenn –
en utfordring for myndighetene
Det er ikke utført studier av de mange
fangedeportasjonene som ble gjennomført
fra 1654 til 1800. Flere av kvinnene som
ble anklaget for trolldom, var kommet
til Finnmark fra Sør-Norge, trolig
som tjenestejenter. Om de kan ha vært
deportert dit ved dom er foreløpig ikke
gjort til gjenstand for undersøkelse. Og
om deportasjonene fra Sør-Norge ble
effektuert kan være tvilsomt. Når det
gjelder idømte deportasjonsstraffer i
Rogaland vet vi at de ikke ble effektuert
etter 1735. Årsaken var de store
omkostningene som deportasjonene førte
med seg.7 Kanskje var det slik også i andre
fogderier i Sør-Norge.
Omgang kan likevel ha mottatt
deporterte fanger både på 1600-tallet
og de første tiårene av 1700-tallet. Den
synkende folkemengden i Omgang
representerte et så stort problem at
myndighetene i 1743 ved kongebrev
gjorde Omgang til spesifikt mottakssted
for fanger. Da var antall norske familier
i Omgang i løpet av to år redusert fra
åtte til fem.
Den 31. mai 1743 fikk stiftamtmann
og amtmenn i Trondheim stift beskjed om
at fanger som var dømt til tvangsarbeid
på festningen eller tukthuset i Trondheim
skulle sendes til arbeid i fiskeværene. Det
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ble presisert at fangene fra Trondhjems
og Vardøhus amter skulle deporteres til
Omgang:
Det «skal findes et Tinglov, Omgang
kaldet, som paa den eene Siden haver
8te og paa den anden Siide 4re stoere
Miile at skydse de Reisende over det
aabne stoere Hav, men at under berørte
Tinglav nu ikkun skal findes 5 Familier
af Nordmænd og 12 Familier af Finner,
hvilke sidste ere Fieldfinner og slette
Søe-Folk, som det ey alleene skal være
farligt med slige slette Folk over Havet,
bare paa den aarlige Ting-Reise og andre
Tiider at fortkommme, men at det endog
saa fremt den i Vest-Finnmarken afvigte
aar grasserende sygdom skulle strække sig
til bemældte Omgang og deraf de faae
duelig Søe-Folk endnu nogle bort døe,
vilde det blive fast umuligt at komme
imellem Vest- og Ost-Finnmarken frem
og tilbage, de aarlige Tinge at betiene, og
at det ligeledes befindes, at de forskrevne
Omgangs Tinglav underliggende
Fiskevæhr haver til deres Fiskerie saa
skarp udroer at Folkene fra de fleeste
Stæder udi Havet ere Omkomne, og
at de Pladser, som før af 12, 16 og 20
Mænd kunde have været beboet, nu enten
af 2 á 3 beboes, eller og ligge aldeeles
øde. Hvorfor hand (amtmannen) paa
det at bemeldte Tinglav med duelige
Søe-Folk igien kunde besætte, Skydsen
forsvarligen forrættes, saavelsom berørte
skarpe og til deels øde Fiskeleyer udi
amtet kunde igien vorde peupliserede,
allerunderdanigst haver proponeret,
om de ikke af Nordlands saavelsom
Finnmarkens Indbyggere, hvilke ellers
for begangne Forseelser, skulle med
arbeide udi Trundhiems Fæstning og
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Tugthuus straffes, maatte herefter …
hendømmes til ommældte Fiskevæhr
udi Finnmarken».
Denne beslutningen ville bli sendt
amtmenn, lagmenn og andre domstoler.8
Regjeringens beslutning om å
«peuplisere» Omgang ble også gjentatt
senere. Det ble dessuten forbudt for
innbyggerne i Finnmark å sende deres
barn ut av «Landet» fordi det vil hindre
at landet får «fleere indbyggere».9
Noen ønsket effekt kan de mange
deportasjonsdommene ikke ha hatt.
Tilbakegangen i folketallet i fiskeværene
fortsatte og bekymret regjeringen sterkt.
I 1763 sendte amtmannen Gunder
Hammer et forslag i flere punkter til
kongen om hvordan man kunne «afhielpe
den i Finnmarken værende Mangel paa
Folk».10
Personer dømt til å deporteres
til Omgang
En rekke personer ble dømt til Omgang
rundt om ved landets domstoler som
følge av de kongelige resolusjoner fra
1740–1760-tallet. Hvem alle var og
ved hvilke domstoler de ble dømt til
deportasjon, vet vi ennå ikke. Noe endelig
svar på dette forutsetter omfattende
undersøkelser av mange tingbøker,
særlig fra underrettene og lagtingene i
Trondhjems amt og nordover.
En god dokumentasjon om deportasjonene får vi likevel ved å studere
dødsdommene som ble endret ved
kongelig resolusjon i tidsrommet 1736–
1783. I henhold til en kongelig beslutning
fra 1736 skulle ingen dødsdommer lenger
eksekveres før kongen hadde gitt grønt

lys for eksekusjon. Det store flertallet
av dødsdommene avsagt ved norske
domstoler ble omgjort til straffarbeid,
de fleste til festningsarbeid, tukthus
eller fiskeleier. Av de 903 dødsdommene
som ble avsagt i dette tidsrommet ble
246 approbert av kongen for deretter å
bli eksekvert.11 Noen år tidligere ble så
godt som alle dødsdommer eksekvert.
Det store flertallet av dødsdommene
ble endret til annen straff. Mange av de
endelige straffene kongen fastsatte, var
i deportasjon til fiskevær i Finnmark. I
flere av dem var Omgang som spesifisert
deportasjonssted. Her følger noen få
eksempler av de 14 forvisningsdommene
i Overhoffretten som er kjent:
l I 1745 ble Even Kristensen Oxlien
og Nils Jacobsen Lervig dømt på
lagtinget for tyveri. De skulle forvises
til Omgang.12
l Marta Olsdatter og Morten Olsen ble
i 1747 dømt til døden for blodskam.
Hun skulle sendes til Omgang og bo
der resten av livet.13
l   
Povel A mundsen og Maren
Pedersdatter ble i 1755 ble dømt til
døden for blodskam, ble benådet til å
sendes på livstid til «Omgangsøen».14
l Liknende skjebne fikk Påske Andersen
som var dømt til døden i 1761 for
blodskam med konens søster.15 Han
ble benådet til livsvarig opphold på
Omgang, hun til Vardø.
l Den eneste av mennene vi vet kom til
å bo i Omgang var Påske Andersen.
Han bodde der i 1762, er nevnt i
tingboken den 3. juli 1772 og i årene
1773-1775 som dreng.

Kirkebøkene for Lebesby omfatter
Omgang og gjør det mulig for oss å
følge de fastboende i Omgang fra 1750
til kirken ble revet i 1775. Kirkebøkene
dokumenterer at det gamle kapellet var i
bruk. Men det var ikke ofte det ble foretatt
kirkelige handlinger her. Personene som
gjorde bruk av kirken, har vi allerede
stiftet bekjentskap med. I 1775 ble kirken
revet, kirken «som i gamle Dage har været
Hoved Kirke for Kiøllefiords Meenighed
i den Tiid, da Fiske-Vær for Nordlands
Almue og Findmarkens Indbyggee var
anlagt paa bemelte Omgangs Halv Øe,
nu er meget forfalden, men end og for
det meste forladt.» Ingen av de forviste
personer finnes nevnt i forbindelse med
noen kirkelige handlinger, hverken dåp,
vielse, ja ikke engang begravelser.
Et lokalsamfunn blir borte
Omgang var på 1500-tallet et av de
folkerike fiskeværene i Finnmark. Her
var det kirke. Her var det handelsmenn
og et yrende liv. Med våre øyne synes
et slikt lite samfunn å ha vært ganske
primitivt. Her var det kaldt og mye uvær.
Ikke få mennesker «blev» på havet ned
gjennom tiårene. De få bolighusene var
små gammer som ofte huset flere familier.
Et langvarig mørke preget tilværelsen.
Fiskeværet var i langsom tilbakegang
allerede fra tidlig på 1600-tallet avbrutt
av kortere oppgangsperioder på
1630–1640-tallet og 1680–1690-tallet.
Deretter satte stagnasjon og tilbakegang
inn for godt.
Bofaste nordmenn var borte fra
Omgang før 1780. I 1801 var Omgangs
tid som lokalsamfunn med tingsted
for lengst over. Omgang er ikke lenger

43

nevnt. På det tidspunktet bodde det tre
nordmenn i Kjøllefjord og tre i Tana.
Tallet på «finner» var steget til 74.
Intet enkeltfiskevær hadde myndighetene satset så sterkt på å befolke som
nettopp dette. Av menn som ble dømt til
å bidra til «peupliseringen» av Omgang
kjenner vi bare navnet på én som slo seg
ned her. Det var tidligere nevnte Påske
Andersen. Deportasjonspolitikken som
skulle reversere den negative utviklingen
i Omgang, var mislykket. Kanskje var

den også mislykket i andre fiskevær,
dit kvinner og menn ble deportert for å
«peuplisere» Finnmark?
Kildematerialet som min studie
er basert på, er lett tilgjengelig.
Materialet kan studeres både med
sosialhistoriske, økonomisk historiske,
kulturhistoriske, etnisitets- og mentalhistoriske vinklinger. Her er det rom
for mange forskningsprosjekter, både
masteroppgaver og doktoravhandlinger.

Noter
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Tingbok for Finnmark 1685-1688, fol. 15b-16a.

2

Niemi 1979, op.cit: 156.

Se kgl. befaling om at de bergenske kjøpmenn skal forsyne Finnmark i Tingbok for
Finnmark 1688 fol. 9b.
3

4

S.st: 158

5

S.st.: 164, 167.

Fogderegnskapene og i tingbøkene gir sammenfallende opplysninger om denne
utviklingen.
6

Lisabet Risa, Geistlege og Verdslege sanksjonar mot ugifte mødre. Oslo 1974: 101.

7

Norske tegnelser 1741–1743: kgl. res.147/1743 og 148/1743, dat. Fredriksborg 31.5.
1743.
8
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Nye masteroppgåver

Leverte masteroppgåver for våren 2021
Her trykker vi eit oversyn over nyleg publiserte masteroppgåver i historie i
Noreg. Denne lista inkluderer oppgåver som blei leverte i vårsemesteret frå
ni ulike universitet og høgskular. Vi gratulerer, og takkar masterstudentane
for nyttige bidrag til historiografien!

Tveit, Kamilla Xin
«De har ikke trodd at piker kunde lære nogen ting»: En undersøkelse av Hanna Holthes misjonsarbeid som sjef og lærerinne
for pike- og lærerinneskolen i Kina.
Steindal, Hege H.
”Stillhet i samfunnet gir stillhet i skolen”- En kvalitativ studie
av bruken av 22. juli i den videregående skolen.
Orlin, Simen J.

Redaksjonen

With Strong and Active Faith: Collectivism in the Age of FDR
1933-1945
Kandidat

Tittel på masteroppgave (tidvis forkorta)
Universitetet i Stavanger

uis.brage.unit.no
Larsen, Margrethe
The Search for the Loch Ness Monster, Above and Below the
surface: Using Technology to Prove the Existence of “Nessie”.
Håland, Mikal J.
Et samfunn av sild: Et sosioøkologisk perspektiv på
Karmsundet etter sildekollapsen i 1870
Karlberg, Nora N.
Historie- og minnebruk i den norske innvandringsdebatten:
En studie av historie- og minnebruk i norske aviser i tekster
omhandlende innvandring
Hamra, Julie E.
Makt i historisk skulptur – En studie av statuer og monumenter
i Stavanger på 1900-tallet
46

Vaaland, Elisabeth
Elevengasjement i historieundervisningen: En instrumentell
multiple-case studie med observasjon av forholdet mellom
elevengasjement og fagdidaktiske elementer.
Tran, Alexander
Betydningen av autentisitet i representasjonen av fortiden i
digitale spill -En undersøkelse av autentisitet i Assassin’s Creed:
Odyssey
Johansen, Henry J.
Korleis siktar lærebøker i historie til å utvikla eleven sin demokratiske kompetanse? Ein komparativ innhaldsanalyse av to
VG3 lærebøker i historie.
Ree, Albrech N.
Å hoppe eller ikke hoppe. Hvordan Kjerag ble et senter for
risikosport.
Bakke, Kamilla
Alle kvinners historie?: En komparasjon av norske og svenske
historielærebøker for videregående skole, 1950-2000-tallet.
47

Almo, Mathias T.
Sekiro: Shadows Die Twice. En undersøkelse av representeringen
av historisk utvikling i Sengoku-perioden i videospill.
Slåttsveen, Silje
A World of Multiplicity: A Journey to find out how Minecraft
Education Edition can be used to teach Historical Empathy
Handeland, Ingvild
Historisk empati og samisk historie: en komparativ analyse av
historisk empati uttrykt i lærebøkers samiske fortellinger.

Gabrielsen, Jørgen M.
Hvordan fremstiller the Los Angeles Times vietnamesiske
flyktninger fra evakueringen av Saigon sammenliknet med
de vietnamesiske båtflyktningene?
Moldestad, Kristoffer
Skriving i historiefaget - En studie av historielæreboken som
verktøy i arbeid med skriving som grunnleggende ferdighet
Revheim, Andres
Film i historieundervisning: En undersøkelse av ungdomsskolelæreres planlegging av historieundervisning med film

Nordvang, Ella
Historiebevissthet: et overordnet faglig begrep
Pedersen, Julie L.
«Årene 1950-1954 var de verste». En studie av hvordan myndighetene håndterte poliomyelittepidemien i Norge på 1950-tallet.

Høgskulen i Volda
https://bravo.hivolda.no/
Geitle, Kristoffer Bø
Med verdshistoria som reiskap. Huntington, Fukuyama
og Mearsheimer som emtanarrativ.

Jonassen, Markus A.
Mellom hage og himmel: en utforskning av miljøets tilstedeværelse
i fem islandske bispesagaer
Linder, Morten B.
Afroamerikanske idrettsutøveres kamp for likhet og menneskerettigheter: En analyse av reaksjoner siden 1947 til 2021.
Hauge, Ruben S.
Romvesen, frykt og antikommunisme. En undersøkelse av
amerikansk populærkultur fra 1950-tallet, og dens implikasjon
på samfunnets samspill.

Nord Universitet
nordopen.nord.no
Simonsen, Christina Marie
«En avis må vi ha» – En studie av Nordlandsposten under
okkupasjonen 1940-1945 med utgangspunkt i teori om
institusjonelle logikker ?
Thuv, Therese
Trolldom før trolldomsprosessenes tid. Saken mot Ragnhild
Tregagås og senmiddelalderens syn på magi og trolldom.
Universitet i Tromsø

Kristensen, Anette D.
Politisk demagogi i moderne tid. En studie av Donald Trumps taler
og politisk mobilisering
48

munin.uit.no
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Dramstad, Anders
Beroligelses – og avskjermingsaspektet i støpeskjeen?
Utviklingen av de selvpålagte restriksjonene innen norsk
forsvars – og sikkerhetspolitikk 1970–1999
Hennig, Erlend W.
Landfast for einkvar pris? Fastlandssamband i spenninga mellom
distriktspolitikk og samfunnsøkonomiske vurderingar
Jonassen, Knut J. J.
Norsk miljøvernpolitikk i kontaktflaten på Svalbard. Reaksjoner
i russiske nasjonale og regionale aviser 2001-2020
Eggen, Aase M. A.
Rwandas forsøk på forsoning gjennom gacaca. Et tilfelle av
«African solution to African problems» (Paul Kagame)
Hansen, Jonas K.
Fra Hammerfest pleiehjem til Åsgård sykehus
Kendall, Jack A.J.
Revitaliseringen av Pomorhandelen 1964-1970. Et kontrollert
forsøk på desikkerhetisering i de norsk-sovjetiske relasjoner

Nøis, Kenth H.
The rebirth of U.S. console gaming. A historical comparison
of Nintendo versus Sega 1983-2001
Sætlhus, Sigurd
Dei falnes dal. 80 år med minne og gløymsle om den spanske
borgarkrigen
NTNU
ntnuopen.ntnu.no
Aakvik, Bente M.
Administrativ makt og sinnssykebehandling - En undersøkelse
av den admninistrative driftens påvirkning på behandlingen
i Kriminalasylet
Eidshaug, Jørgen
Fra ødeleggelse til normalisering, britisk-kinesiske relasjoner
1967-72
Flø, Inga O.
A conscious tactic or a happy coincidence? The Soviet Show
Trials between 1927-1933 and their impact on the AngloSoviet relationship in the late 1920s and early 30s.

Larsen, Eirik
Fornorskningens pedagogiske vending. 1930-tallets reformpedagogikk og omslaget i fornorskningspolitikken i skolen etter 1945
Nordland, Ådne
Ulike beskrivelser av landgangen i Bjerkvik og 2. bergkompanis
opphold i Sør-Varanger under andre verdenskrig
Nygaard, Ingrid H.
Isolerte samfunn? Spanskesyken i Kautokeino og Karasjok
(1918-20)
50

Forberg, Mari S.
Kvinner, kyr og krise - en undersøkelse av bruk av naturressurser med kvinneperspektiv i Skjåk 1865-1920
Fremmerlid, Gisle
Tankesett og førestellingar i Danmark-Noreg kring slavehandelen og slaveriet i perioden 1750-1820.
Helmo, Ole M.
Stortingsvalgene i Verdal 1909-1936 - En politisk undersøkelse
51

Kjær, Erlend S.
Diamantindustrien i Gullkysten 1919 - 1929
Kristiansen, Eskil
Oljeforsyningen under 1. verdenskrig. - En analyse av statens
rasjonering av petroleum og bensin 1917-1919

Smerud, Juliane D.
Den britiske fascismens kvinner. En empirisk analyse av de
kvinnelige medlemmene i British Union of Fascist, 1932-1940
Sundsbø, Christian F.
Dampskipsevangeliet. Havn og Kommune som systembyggere
av infrastruktur i Narvik 1899-1933

Kvaale, Haakon U.
En krise av stort format. Hopen-krisen og norsk suverenitetshevdelse på Svalbard
Meland, Ingrid K.
Anti-psykiatrien i Norge 1960-1979
Ruud, Ida K.
Trondheim Slaveri – Fra festningsarbeid til fabrikata? - En
sammenligning av straffarbeidet utført av straffanger ved
slaveriet i Trondheim på 1800-tallet.
Rødal, Elina S.
Født som forbryter? En undersøkelse i bruken av internasjonale
teorier ved Kriminalasylet i Trondheim i perioden 1895-1915
Simonsen, Bjørn T.
Den italienske politiske kulturen fra Vest-Romerrikets fall til
bysantinsk gjenerobring 476-554
Simonsen, Oda A.
Alle har en tante i Amerika. Sysselsetting og integrering av
norske innvandrerkvinner i Seattle, 1900-1930
Sivertstøl, Anette
«I dag er det mori sjølv som seier: Drep barnet!» En diskursanalyse av abortmotstanderdiskursen i kristen presse 1974-1978

Sylta, Thomas A.
Sjørøveri, kapring og represaliar - Maritim vald i nordisk
seinmellomalder
Undheim, Håvard
Stavangerkjøpmennenes fjernhandel. En analyse av Jacob
Kielland og Ole Smith Plougs internasjonale handelsvirksomhet
og handelsnettverk, 1780-1788
Veel, Julie
Det vanskelige S-ordet. En analyse av selvmordsproblematikken i norske fengsler og psykiatriske institusjoner fra andre
halvdel av 1900-tallet.
Vistnes, Ronja T.Å.
Johannes Rask som et «globalt vindu»: Informasjon og
forståelser av verden på Rørstad på 1700-tallet - «havde seet
mange Guds underlige Gjerninger»
Dahl, Vebjørn J.
Det pakistanske møte med arbeids- og boligmarkedet i Oslo
gjennom 1970-tallet
Eilertsen, Inger
Salvors under Pressure. The International Salvage Union and
Norsk Bjergningskompani A/S during the Interwar Era
Fjæran, Sigbjørn T.
Flyplassarbeidet i Trøndelag under andre verdenskrig
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Hallem, Andreas N.

Ask, Christian F.

Leilending av død manns vilje - Lov om leilendingsgods av 1888
og overgangen til bondeselveie hos de angellske stiftelsene
Hannisdal, Andreas

Bauge, Andreas E.

Fant, tater eller omstreifer? Det norske samfunnets omtale
av et omreisende folk

Eplet falt ikke langt fra stammen. En undersøkelse av unge
ugifte kvinners yrkesmuligheter og sosiale mobilitet i Hamar
i 1891 og 1910
Nordølum, Mari-Anne T.
Atomfrykt og matberedskap. NATOs arbeid med strategisk
forhåndslagring av mat i perioden 1953-1965

”Muslimer” i Aftenposten på 1970-tallet: Omtalen av muslimer
i konteksten av muslimsk innvandring til Norge og islamisering
i den muslimske verden.
Bretteli, Tonje
Å være fattighjelpsmottaker i Bergen 1910-1920: En mikrohistorisk analyse av fattighjelpsmottakere i gaten Knøsesmuget.
Fresvik, Synne P.

Nygaard, Sven A.
An analysis of the Norwegian Shipping Association in shaping
Norwegian foreign policy towards South Africa 1984-1987

Trolldomsprosessene og annen kriminalitet i Nordfjord
på 1600-tallet
Frågodt, Hans K.

Røland, Tord E.
Automobilen, til glede og besvær: En historisk analyse av
Eidsvolls tidlige bilisme, 1908-1922.

Mange guder, ingen mestere: Klassekamp i Aten fra ca.
600-200 fvt.
Haugland, Martin

Sirum, Paul
Sjahens fall. Et studie av britisk politikk overfor Iran
høsten 1978

Cotton import to Norway 1835-1920. Import, industrialization
and globalization.
Haukanes, Sigrid

Skotte, Henrik
Never has it been considered as a race. Eisenhower-administrasjonens håndtering av Sputnik-sjokket, 1957-1958
Universitet i Bergen
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Byen som knelte for bilen.
Bollingberg, Eivind B.

Mol, Kelsey M.

bora.uib.no

En studie av hvordan metallbandet Sabaton fremstiller fortiden,
intensjonene deres og hvordan lytterne reagerer.

«Historiefaget er jo et fag som handler mer om nåtid enn fortid,
sant?». Ein studie av korleis eit utval lærarar i vidaregåande
opplæring uttrykkjer føremålet med historiefagleg undervising.
Hegg, Victor
English and Norwegian Military Legislation in the 13th century The Assize of Arms and Norwegian Military Law.
55

Holtekjølen, Jomar D.
Utah, tabernakelet og the stars and stripes. Deseret Evening
News og New York Times si omtale av prosessen frå territorium
til delstat 1890-1896.
Kaasa, Sebastian K.
Selvstendighetens æresfølelse: En analyse av norske holdninger
til Norden og det nordiske samarbeidet i etterkrigstiden.
Lerø, Truls S.
Blant gylne tak: Kristen bruk og behandling av kultsymbol
i Alexandria og omegn, ca. 4. til 6. århundre evt.
Levold, Henning
Byplanlegging i profesjonsperspektiv: Gjennombruddet for
moderne byplanlegging i Norge 1820-1920.
Lona, Mattis Ø.
Bystruktur og vann i middelalderens Kairo og Fustat.
Løvaas, Cathrine

Paulson, Olav
Fana kommunes skattepolitikk og årsakene til dens skattenivå.
Røeggen, Thomas
Den gode statsmann i romersk politisk tenkning.
Skartveit, Øyvind
Ekspansjon og sjølvstende: Framstilling av det japanske
imperiet i norsk media 1890-1913.
Stakkeland, Kjetil
Demokratia og de sicilianske og sør-italienske bystatene
i perioden 466 til 406 fvt.
Sæterbakken, Jenny
Individualisering, privatisering, intimisering - Endringer
i familien og familielivet i Kongsberg og Tønsberg ca. 1700-1865.
Wiedswang, Olav T.
Klima er viktig, men
USN

Angiveri «Omnes et Singulatim».
Madsen, Henrik
«Jøden» i bergenspressen: En undersøkelse av den bergenske
dagspressens omtale av jøder, 1916 – 1940.
Muscher, Emilia
Norsk bistand til kenyansk familieplanlegging, 1965 – ca. 1975.
Nilsen, Jarl H. E.
Norsk Folkehjelp og USAID sitt bistandssamarbeid i Sør-Sudan:
Fra krig til fred 1993-2005.
Nilsson, Ellen S.
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From Oatmeal to Oranges: A Commodity History of When and
How Oranges Became More Common for the Average Sweden
Between 1865 – 1930.

openarchive.usn.no
Berger, Martin
Framnæs Mekaniske Verksted : veien til nedleggelse 1970-1987 ?
Johnsen, Sindre G.
Fra skafott til botsfengsel : en analyse av opphøret av dødsstraff
og offentlig tortur til oppstarten av det moderne fengsel i Norge
på 1800-tallet
Samnøy, Beate
Faglig sannhet i fortidens virkelighet : en undersøkelse av
objektivitet og sannhet i fortidens virkelighet og relativisering
av nasjonalsosialismen
57

Østvik, Camilla
Danskekongen og Viken ca. 950-1016 : en studie av maktbildet
i Viken og danskekongens rolle

Nakkestad, Karina
Slaget ved Kringen: Betydning for Kalmarkrigen og nasjonal
identitet på 1800-tallet

Kristiansen, N.
Universitetet i Agder

Kampen om Krigen i Vestfold
Lobben, Sindre
Tunsberghus og Vordingborg, en sammenligning av to skandinaviske middelalderborger
Rasmussen, Ørjan
Dataspill som læringsverktøy i historiefaget
Solbakken, Sondre
Folkevæpningssamlagene i nytt lys
Solberg, Ole-Kristian
«Ingen framtid i Europa for jødene» En analyse av kontinuiteten
i Sandefjords Blads omtale av jødene 1931-1950
Rama, Taulant
Kosovoalbanske integreringserfaringer : En samtidshistorisk
studie om migranttilværelsen og integrering
Ta, Mimmi
Med penn eller kommandostav? To veier til modernisering.
En komparativ analyse av Madame de Staëls og Napoleon
Bonapartes liv
Larsen, Guro S.
Mottaket av tvangsevakuerte til Vestfold.
Skullerud, Halvor R.

uia.brage.unit.no
Aanesland, Sara M
Altasaken: fra likeverd mot selvstyre : Altasaken og dens
betydning for norsk samepolitikk, samiske rettigheter og
samisk nasjonsbygging i Norge
Hool, Snorre E.
Fra amatørideal til toppfotball og aksjeselskaper : En diakron
sammenligning av Lillestrøm SK og Stabæk Fotball sin vei til
toppen av norsk fotball
Sogn, Ingrid
Fagfornyelsens tre tverrfaglige temaer – bakgrunn, prosess
og begrunnelser
Kvitstein, Hanne M.
Miljøtematikk i norske læreplaner og lærebøker i historiefaget
for den videregående skole i perioden 1950-2006
Monsrud, Ulrik
Småstatsmann eller «orientalist»? En analyse av den norske
juristen Michael Hanssons erindringer etter en dommergjerning i Egypt fra 1906-1931
Hagen, Hilde
«Min familie i historien» i praksis : Ei undersøking av eit utval
lærarar sine erfaringar med historiekonkurransen

Industrialisering på Tinfos Papirfabrikk på Notodden
58
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Dagsdóttir, Edda
«Læreraksjonen» i Norge 1942: Fra protest og paroler til
kompromiss og konsensus
Lindtveit, Emilie
Kautokeinoopprøret –kontekst, konfliktgrunnlag og konsekvenser.
Skjævesland, Arne
Fra homofil til skeiv frigjøringskamp (1988-2018) : Et skifte fra
essensialisme til konstruktivisme sett i lys av etableringen av skeiv
teori i 1990
Tjelle, Olav
Den jødiske herkomst : Forestillinger om jøder i Bergens Aftenblad,
Bergens Tidende og Bergens Arbeiderblad mellom 1930 og 1950
Wikerøy, Eirik S.
Stalins skygge over Agder : Jakob Friis, Olav Scheflo og innvirkningen av sovjetisk politikk på Kristiansand Arbeiderparti,
1936 –1939
Tvedt, Petter M.
Idretten på Haugalandet under okkupasjonen 1940-45
Olsen, Kristian F.
Hedenskap og avgudsdyrkelse i Agder og Telemark
Rogstad, Øivind
Gruvedrift i fred, krig og kald krig : Knaben Molybdængruber
1918-1973
Nordbø, Lars Ø.
Arbeideridrettens framvekst i Vestmar på 1930-tallet : i byen,
i skogen og langs Sørlandsbanen
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Bjørndal, Gjermund
Neskilen : fra skipsbygging til industri 1850-1920
Finmark, Julijanne
En historisk analyse av avis-offentlighetens syn på og forståelse av miljøvern og forurensning i industriområdet Grenland
i perioden 1912-1989
Lydersen, Anders K.
«Vern om Folkeætten» : En undersøkelse av Nasjonal Samlings
syn på rasehygiene 1933-1945, i et Komparativt perspektiv
Johansen, Ingvill
De første kvinnelige tannlegene i Norge 1872-1920
Jørgensen, Kåre D.
Politikk i 1600-tallets Vest-Europa : En Historiografisk Drøfting og Sammenligning av Vurderinger av Kong Ludvig XIV av
Frankrikes, Kong Charles II av England, Skottland og Irlands,
og Rådspensjonær Johan de Witts Sivile, Militære og Religiøse
Politikk og Deres Ideologi med Utgangspunkt i Fremstillingen
i Tre Historiske Biografier
Mustad, Jørn M.
Kvinnelig yrkesdeltakelse i perioden 1865-1920 : En undersøkelse av hvordan den kvinnelige yrkesdeltakelsen utviklet seg
i Mandal i perioden 1865-1920 og i komparasjon med Tinn fra
1900-1920
Eliassen, Kaja K
Den anonyme unionskongen : En historiografisk analyse av
hvordan fortellingen om Kong Oscar I har endret seg over 164
år, i den norske og svenske litteraturen
Flottorp, Olav
Husmenns sosiale og økonomiske utvikling i Grindheim
i perioden 1600-1900
61

Universitetet i Oslo
https://www.duo.uio.no
Borchgrevink, Henriette A.
‘Å utrydde et folks egenart’. Den norske sosialhygienen, sosialhygienisk språkbruk og behandlingen av tatere i Misjonens
barnehjem og institusjoner 1945-1986
Breines, Kristine
Kvinner som kanaler for overføring av makt
Tønnessen, Jon C.
Et nettverk av metaforer. Oslonett-aktørenes oversetting av
kunnskap om internett fra forskning til fredagsunderholdning,
1991-95.
Holten, Julie L.
Konsesjonsrundene på norsk sokkel i perioden 1972–1981: Et
verktøy for statlig styring av de utenlandske oljeselskapene.
Weldingh, Petter
«Jeg tænkte mig Finnerne som et Slags Fantefolk». Oppfatninger
om skogfinner i Norge – fra marginalisering til assimilering?
Pettersen, H
Franske reportasjer,en studie av tidsskriftet Minervas fremstilling
av fransk politikk og politikere i perioden 1789-1808
Bendouah, Zakaria
På sidelinjen av Camp David-avtalen: En studie av Jordans og
Storbritannias rolle i fredsforhandlingene etter Yom Kippurkrigen 1973-1980

Fossan, Astrid M.
Kvinner i arbeid i Nordhordland i perioden 1760-1815: Kvinners
arbeidsoppgaver, posisjon i samfunnet og betydningen av hennes
sivilstand i tidlig moderne tid.
Kjernlie, Simon W
Fra nedgang til ny gullalder: Fortellinger om den norske nasjon
og sosialdemokrati i fire historielærebøker, 1976-2016
Råmundsen, Camilla
Kronarbeid i Christiania i siste halvdel av 1800-tallet
Kvarme, Per J.
Organisation Todt, samarbeid og motstand: Kjeller flyplass
under okkupasjonen
Fjellanger, Andreas
Totalitære konspirasjonsteorier: bruk av konspirasjonsteorier
i Det tredje riket og Sovjetunionen
Backer, Charlotte
“Toxic Waste Trade or Toxic Colonialism?” A Modern Colonial
Process and the Struggles Against a Neoliberalist Agenda Perspectives from the Philippines ca. 1980 - 2000
Skogvang, Adrian
Presten som opplysningsagent: En nærstudie av prestens rolle
som «poteten» i den norske bygda i perioden mellom 1780-1820
Folland, Miriam A.
Taco Norway: The History of a National Dish

Høllesli, Sindre
CasaPound og ideologisk inspirasjon fra futurismen
62

63

Austenaa, Kjell E.
Idealisme eller egeninteresse? - Norsk deltakelse i FNoperasjoner, 1956-1998
Aulie, Christian V.
Revolusjonære Mexicos påvirkning på Per Imerslunds
ideologiske fremtidsvisjon om landet «Noruega»
Aspholm, Ludvig
Domitian and the City of Rome: Imperial Self-Portrayal
in Monuments and Buildings
Simonsen, Bodil
Fysisk antropologi og samene: En forhistorie
Bojcic, Alina
The Antisemitic Exhibition “JEWS”: Antisemitism in the
Ustasha
Berggren, Elise B.
Exclusion by Ignorance: Lawmakers’ Lack of Attention to
Norwegian-Jewish Needs in Restitution Legislation 1945–1947
Eldevik, Anne Kari
Islamisme som tema i norsk offentlighet Et innblikk i norsk
akademisk debatt om islamisme og en komparativ analyse
av islamisme i Aftenposten og Klassekampen fra 2001-2015
Krathe, Pernille
I utakt med tiden. Debatten om Norske Selskab siden 1983
i lys av selskapets historie og historiebruk
Zimmermann, Aslak
Sitkagranen i Norge - Plantet som en løsning, fjernet som
et problem
64

Clauss, Olga O.
Kristningen av Rus´ og Skandinavia og konseptet «Varangian
Christianity»
Fosseid, Kristian L.
Lyches Amerika og Norge
Pedersen, Maria L
Qvindernes medfødte Ulyst til Arbeide og Virksomhed:
En undersøkelse av kvinnene på Kongsberg 1770-1805
Bergsvik, Sunniva
A Clash of Cultures The Impact of Disinheritance in the
Early Years of the Albigensian Crusade
Gramvik, Simon A.
Freedom in Oppression: The Promise of Sexual Democracy
on the New York Cruising Scene, 1945–1982
Dyrstad, Hanne G.
Norge og Antarktistraktaten Tilblivelse av Antarktistraktaten Norges posisjon fram til ratifisering av traktaten
Prestøy, Sondre K
«Rædsomskjønne Naturscener»: Baltazar Mathias Keilhaus
syn på norsk fjellnatur
Sønsterud, Mats L.
Politisk Overvåkning i Norge under Stattholder Løvenskiold
Spionasje og Kontroll i perioden 1844 - 1856
Gjeseth, Thor
Økonomisk reform i Tianjin

65

Nypan, Nicolai
Den romerske triumfens religiøse aspekter under det tidlige
Principatet 27 fvt. - 71 evt. Endringer i utforming, mening og
betydning av triumfens religiøse aspekter under Augustus og
hans etterkommere.
Hetland, Monika
Langsomt ble Norge et likestillingsland
Grasaasen, Julius
Vankundig, vildfaren eller vankelmodig? En historiografisk analyse av sinnslidelser på 1700-tallet i Norge
Surland, Solfrid K.
Ice as an agent of change in a colonisation project: Norwegian
ice to Algeria in the 19th century
Næss, Sveinung
«Clericiets u-taalelige Aag». Forholdet mellom den geistlige
øvrigheten og allmuen i Norge under statspietismen.
Klasson, Magne
Determined Readers and Social Practices: Women, the Written
Word, and Conviviality in the Christiania Area, 1798–1815
Bækkelund, Sigurd
«At regiere over Hierterne.» Sang og subjektivering av allmuen
under de danske skolereformene 1780-1830
Schirmer-Nilsen, Bjørn
Successful Failure: The intifada and the Shultz Initiative
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Fotospalten

Sangeren med tromme: Fotografiets polyfoni

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

D

ette fotografiet av en sanger med
tromme fra Cree-folket, hører
til et dokumentasjonsmateriale skapt
av nordmannen Christian Leden
(1882-1957). Det er en lysbildeversjon
produsert i Berlin av forlaget til Dr.
Franz Stoedtner, en pioner innen
dokumentasjonsfotografi. Bildene kunne
slik brukes på foredragsturneer og brukes
i publikasjoner, blant annet i Zeitschrift
für Ethnologie i 1912. Materialet
omfatter medier som lydopptak, film,
fotografier, trykte publikasjoner og
brev og utgjør et omfattende og unikt
dokumentasjonsmateriale. Leden var
utdannet organist og komponist. I
perioden fra 1909 og utover til 1950-tallet
gjennomførte han, blant annet sammen
med dansken Knud Rasmussen, en rekke
ekspedisjoner på Grønland, Canada,
Brasil, Argentina og Påskeøya for å samle
inn og dokumentere urfolks musikk.
Materialet etter denne virksomheten er dels

publiserte og offentliggjorte dokumenter
og arkivmateriale. Leden var en av mange
etnografer/oppdagelsesreisende influert
av diffusjonisme på 1910- og 1920-tallet.
Dette fotografiet er dokumentasjon av
urfolk samlet inn i en kolonialistisk
kontekst. De første ekspedisjonene var
finansiert av tyske, norske og danske,
canadiske og amerikanske institusjoner og
donorer. Rundt 1930 ble Leden ble influert
av nazistisk ideologi med perspektiver på
forholdet mellom rase og musikk. Hans
ulike posisjoner når det gjelder nazisme
og rasetenkning må i dag også legges til
grunn som et perspektiv på materialet.
Historiske fotografier som dette, skapt
utfra forskjellige kontekster og intensjoner,
skal bevares slik at opphavet, de
opprinnelige kontekstene og intensjonene,
kan forstås. Slik blir fotografiet et vindu
til fortida. Som objekt også et vindu til
fortidas mediemessige offentlighet som
gjør det mulig å fastholde, forstå og
fortolke dette fotografiet som historisk
dokument. Samtidig må vi i dag også se
sangerens perspektiv og metadata som
kontekst for bildet: Slik blir Sangeren
med tromme et uttrykk for fotografiets
polyfoni.
Foto: Christian Leden. Lysbilde. 1909-1912. Nasjonalbiblioteket.
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