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Det er nå 70 siden krigen sluttet, men det norske flagget vaiet allerede på norsk territorium
enda ett år før. I Kirkenes ble flagget heist etter at sovjetiske tropper rykket inn over grensen
og drev tyskerne sørover i oktober 1944.
Det tyske regimet jobbet iherdig for at jernbanen skulle nå helt til Kirkenes, men nådde
aldri lenger enn noen kilometer nord for Mo i Rana. Historikere i Bodø har bokbadet Bjørn
Westlie, som nylig har dokumentert hvordan sovjetiske krigsfanger ble brukt av NSB og regimet
til å forlenge jernbanelinjen nordover. Denne historien har blitt fortiet, hevder Westlie, og
historikerne i Bodø utfordrer ham på denne påstanden.
Det er mye annen historie som ikke forties, og i dette nummeret av Historikeren finnes et
lengre intervju med Håkon Gundersen, journalist i Morgenbladet og aktiv historieformidler.
3«Ressurser» er tema for årets historiedager i Stavanger, og i den forbindelse presenterer vi en
større quiz om emnet. Den er skrevet for oss av Øystein Aadnevik, norgesmester i lagquiz og
seniorrådgiver i Olje- og energidepartementet.
God lesning!

Om Historikeren

Redaksjonen har base i Oslo. Kontakt redaksjonen på epostadressen historikeren@hifo.no.
Redaktør: Henrik Olav Mathiesen. Redaksjonsmedlemmer: Håvard Brede Aven, Vibeke
Kieding Banik, Morten Haave, Miriam Finset Ingvaldsen, Amund Pedersen, Gjermund
Forfang Rongved og Erik Tobias Taube.
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Lederen har ordet

Kulturarveretten

Kari Aga Myklebost
Leder HIFO

M

ed denne lederartikkelen takker jeg for meg, etter tre år i førersetet for HIFO. Fra juni
flytter HIFOs sekretariat og ledelse til Blindern i Oslo. Historikeren-redaksjonen flyttet
allerede i fjor høst, og medlemsbladet er i svært gode hender etter overgangen. Det er vi sikre
på at sekretariatet og den videre ledelsen også vil være, når HIFO nå får tilhold ved det største
og eldste historiske fagmiljøet i Norge. Det har vært og er fortsatt stor kontinuitet i HIFOs
styre, noe som er et ubetinget gode for organisasjonen.
I min periode som leder har HIFO fått et nytt lokallag, – og mistet et annet. Norske
historiedager har hatt god oppslutning, ikke minst under 1814-jubileet i fjor. Vi gleder oss til
årets arrangement i Stavanger i midten av juni. Redaksjonen for HIFOs flaggskip Historisk
tidsskrift har flyttet fra NTNU til UiT. De siste årene har debatten om Open Access-publisering
dominert HIFOs arbeid med tidsskriftet, uten at styret i organisasjonen har falt ned på en
konklusjon. Vi vet at mange setter stor pris på å lese HT i papirutgave, – samtidig som vi ser
at statistikken for lesing av artikler på nett øker kraftig. Et hovedmål må være å opprettholde
kvaliteten på tidsskriftet, uavhengig av publiseringsform. En endelig avgjørelse i spørsmålet
om papir og/eller nettpublisering må tas i løpet av de neste to årene, og HIFOs medlemmer
vil få anledning til å diskutere saken samlet på kommende årsmøter.
HIFOs sekretariat og ledelse har lagt ned en ekstra innsats i det internasjonale arbeidet de
siste årene, noe som blant annet har resultert i opprettelse av en nordisk historikerkomité med
representanter fra alle de nordiske historikerorganisasjonene samt redaksjonen i Scandinavian
Journal of History. Den nordiske komiteen har sitt sekretariat ved Helsinki Universitet og
Centre for Nordic Studies, og i skrivende stund har Finland tatt initiativ til en internasjonal
komité for nordiske historiske studier innenfor CISH. Denne vil trolig se dagens lys på
verdenshistorikerkongressen i Kina i august. Slik HIFOs ledelse ser det, er en sterkere nordisk
organisering det beste utgangspunktet for økt aktivitet i internasjonale sammenhenger.
HIFOs mange oppgaver gjennomføres innenfor det som må sies å være nokså stramme
økonomiske rammer. Samtidig kan Tromsø overlate ledelsen til Oslo med en ryddig og tross alt
god økonomi i organisasjonen, ikke minst på grunn av årlige milde gaver fra de historiske fagmiljø
ved universitetene og høgskolene. HIFO drives som et dugnadsprosjekt, hvor fagmiljøene tar
hver sin tørn og løfter fagpolitiske saker, faglige arrangementer og publikasjoner i lag. Måtte
denne kollektive fag-ånden leve lenge!
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På podiet står seniorrådgiveren hos Riksantikvaren og sammenligner
strikkemønstre på votter fra hele Europa. I salen høres den ublyge klikkelyden
av titalls strikkepinner. Ikke et eneste smarttelefon-opplyst fjes er å skimte blant
forsamlingen. Hvor er vi? På Kulturvernkonferansen 2015. Så klart.
Henrik Olav Mathiesen
Historikeren

D

et er ikke bare historikerne i
Norge som er opptatt av fortidens
kultur. I paraplyorganisasjonen Kulturvernforbundet, som HIFO er medlem av,
er historikere i mindretall. Så i overmål,
faktisk. Om HIFO er en langt større
organisasjon enn Norsk heraldisk forening
(ca. 200 medlemmer), og teller omtrent
dobbelt så mange medlemmer som Norsk
folkeminnelag (ca. 400), så er HIFO
allikevel en liten organisasjon sammenlignet
med både Rutebilhistorisk forening
og Norsk skipsfartshistorisk selskap
(henholdsvis 1500 og 1700 medlemmer).
3Imidlertid er disse er som litteputter å
regne sammenlignet med Landsforbundet
for motorhistoriske kjøretøyklubber,
som til sammen organiserer hele 50 000
medlemmer.
Om Historikeren har tumlet ned i
et kulturelt kaninhull denne lørdagen i
Gamle Logen i Oslo, er vi som historikere

i et godt, om enn uvant selskap. Gale
hattemakere finner vi ikke, men både
Norsk folkedraktforum og Norges
husflidslag er representerte. Sniker vi
oss forbi Norsk fyrhistorisk forening og
Norges metallsøkerforening, og stiller oss
mellom Norsk slektshistorisk forening og
Landslaget for lokalhistorie, kan vi kanskje
finne trygg grunn.
Tingen i seg selv
Sjargongen som i dagens paneldebatt
hagler imot oss, om «festivalisering»,
«forgubbing» og «kulturvernminneløft»,
gjør oss litt usikre. Var vi ikke kommet
for å diskutere noe prinsipielt – om retten
til å ha en kulturarv, og om kulturvernets
rolle i samfunnet?
Derimot er prinsippene som kommer
til syne i den paneldebatten vi bevitner,
av tilsynelatende annen art. Spenningen i
hele forsamlingen synes å basere seg på to
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De mange bånd som knytter mennesket til sine omgivelser. Detalj fra Gamle Logen i Oslo.

Dag Myklebust, seniorrådgiver hos Riksantikvaren, introduserer om kulturarvens verdi.

motpoler som sender gnister i salen.
– Det er viktig å fokusere på tingen i seg
selv, er essensen av mange meninger som
spilles inn til panelet fra salen.
– Det går ikke an å snakke om iboende
kulturverdi, hadde Dag Myklebust,
seniorrådgiver hos Riksantivaren, hevdet
tidligere på dagen.
3Det er denne motsetningen forsamlingen
strides om. Poenget for mange av
kulturvernerne tilstede, er nettopp at jo,
det er tingen i seg som skal vernes. Det er
vel og bra at det er menneskers relasjon til
en ting som utgjør dens kulturelle verdi.
Men uten å bevare tingen i seg selv, er det
ikke mulig i første rekke å ha en relasjon til
tingen.
Dersom vi bare vektlegger menneskets
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relasjon til ting – ble debattpanelet dessuten
bedt om å reflektere over – vil en ikke, på
steder som opplever rask fraflytting, straks
miste relasjonene til stedets kulturarv, og
dermed risikere et økt tap av kultur?
Tilknytning
Om dette kunne høres rart ut for historikere,
som ofte er nødt til å forestille seg forlengst
tapte, fortidige ting i det hele tatt, begynner
vi i Historikeren nå så smått å få grep om
tvistemålet. Rune Nedrud fra Norsk
slektshistorisk forening hadde før debatten
startet, innledet med et viktig perspektiv.
3– Det vi holder på med, er det som gir
historien liv. Mener vi selv da, fastslo
Nedrud, og fortsatte: Vi vil gjerne ha
bygningene med personene inni, det er

det vi mener blir en komplett genealogisk
historie.
Det handler med andre ord om
tilknytning. «En enkelt gårdsplott på
1800-tallet vil i dag ha rundt 3–4 000
etterkommere», påpeker Nedrud i
debatten. Om tilknytningen til en slik
gård kun er slektshistorisk, så utgjør dette
båndet allikevel en liten del av en mye større
forestilling om tilhørighet til en tradisjon
– en kulturarv.
Formidling!
Elin Myhre i Landslaget for lokalhistorie
skyter inn i debatten, som nå har beveget
seg over til kulturvernets fremtid:
– Kall det festivalisering eller kall det
noe annet: formidling er viktig!
Og nå innser vi at Historikeren har
dukket opp på rett fest. Mange hadde brukt
dagen på å lufte sine bekymringer om at et
for sterkt fokus på formidling og ikke på
bevaring ville føre til en «festivalisering»
av kulturarven. Nå virket debattpanelet og
forsamlingen til å komme til enighet om at
det er formidlingen av denne kulturarven
som er det sentrale.
Diskusjonen beveger seg over til
hvordan kulturarven, bredt forstått, kan
og bør formidles til et publikum, og det

er her kulturvernerne finner sin rolle. Det
er ikke festivaler som utgjør en trussel i
seg selv, men en manglende, informert
formidling av kulturarven. Som Knut Bryn
i Fortidsminneforeningen påpeker, «den
faktiske historien lider under dyrkningen
av legender og det som er diktet opp».
Og det er nettopp i formidlingen av
de rette kontekstene som den overleverte
kulturarven må forstås i, at tusenvis av
frivillige landet over gjør en formidabel
innsats: ved å bevare og verne om ting
og steder som har mistet sin relevans –
sin opprinnelige bruksfunksjon – for et
samfunn i rask endring. Men, spørres det,
hvordan gjøres dette?
– Har vi et godt nok lovverk i dag?
En nedarvet ressurs
Årets konferanse dreier seg nettopp om
lovverk, nærmere bestemt et internasjonalt
rammeverk, som kun nylig har blitt
påbegynt, men som allerede er ratifisert av
15 land, og signert av ytterligere fem. Vi
snakker om Faro-konvensjonen.
Men det er det ikke så mange som har
gjort hittil, i hvert fall ikke i løpet av de
siste årene. De mange prøvende forsøk på å
knytte paneldebatten opp til konvensjonen
illustrerer dette – det er få av oss i salen som
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Det er de årlige europeiske Kulturminnedagene som skaper denne
konteksten, og den skapes av frivillige.
Nærmere bestemt, den skapes av mer enn
50 000 frivillige, og makter å trekke over
120 000 000 besøkende til over 10 000
arrangementer i 50 land, og «alt som skjer
er lokalt organisert», forklarer Fojut.
– Faro er demokratisk på en sosial
måte, men ikke politisk, er dermed
hans konklusjon. Heller enn å innby til
eksklusivitet, åpner et slikt lokalt fokus, som
bygger på hva folk oppfatter er deres egen
kulturarv, til samtale og respekt mellom
grupper som kanskje ellers anser seg som
adskilte.
–Vi kan til tider være ganske kjedelige
når det gjelder vår særegne kulturarv, men
har dere lagt merke til hvordan alle hører

høflig på hverandre uansett?
Hvis en gruppe mennesker i et samfunn
kan få hevde sin kulturarv, må det innebære
at også andre grupper må få lov til det
samme. Og aha, tenker vi, her kommer
prinsippet. Faro-konvensjonen søker å
perforere forståelser av en enhetlig, ovenfradefinert nasjonal kulturarv, for å bringe
faktiske folk tilbake til kulturarvens senter:
til de lokale, levde tradisjonene. Dermed
kan folket selv definere hva som summa
summarum er den nasjonale kulturarven.
Og at dette er bra, får vi høre av Jørg Eirik
Waula, lederen for Kulturvernforbundet:
– Dette får en til å tenke i retning av de
ti prosent utenlandske i Norge. Vi må vise
frem våre kulturminner, men vi har også et
ansvar for å bringe frem deres, sier han, og
avslutter årets konferanse.

Noel Fojut knytter demokratiske idealer til hvordan kulturarven bør brukes.

egentlig har forstått innholdet særlig godt.
Heller ikke lenka på Europarådets nettside
er til hjelp: «La page Web ne peut être
trouvée / The webpage cannot be found.»
3Vi har heldigvis fått utdelt den ferske
norske oversettelsen. I 2008 ratifiserte
Stortinget konvensjonen, hvis egentlige
navn er «Europarådets rammekonvensjon
om kulturarvens verdi for samfunnet».
Den trådte i kraft i Norge i 2011, og skal
blant annet sikre at de undertegnende
landene «understreker kulturarvens verdi
og potensial når den brukes på en klok måte
som en ressurs for bærekraftig utvikling
og livskvalitet i et samfunn som er i stadig
utvikling».
Og her får vi servert en definisjon
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på det noe ulne begrepet «kulturarv»:
«en gruppe av ressurser som er nedarvet
fra tidligere tider, og som, uavhengig av
eierskap, identifiseres av mennesker som
en gjenspeiling av og et uttrykk for deres
verdier, tro, kunnskaper og tradisjoner i
stadig utvikling» – det er godt sagt, synes vi.
Et felles prosjekt
Noel Fojut, lederen av sekretariatet som
utarbeidet konvensjonen, er på besøk, og
forteller om hvordan Faro-konvensjonen
fungerer i praksis. «Faro», sier han, ser på
kulturarv først og fremst som et prosjekt:
– Den handler ikke om hva kulturarv
er, men hvordan denne skal brukes i en
sosial kontekst.

Smarttelefonen dukket opp til slutt: Etter endt debatt går debattpanelet ut i sosiale medier. Til høyre: Jørg
Eirik Waula, leder i Kulturvernforbundet.
9

Ekskursjonene

Norske historiedager 2015

Å

rets historiedager kan tilby fire
ulike ekskursjoner. Alle starter fra
Universitetet etter lunsj lørdag. Kl.13.00
er det bare å sette seg i en av de fire bussene
til ulike spennende områder i distriktet.
Underveis blir det servert kaffe og litt å bite
i. Turene slutter i Stavanger sentrum rundt
17.00, og dermed vil det bli god tid til å
slappe av og forberede seg til festmiddagen.
En rundtur i vakre kulturlandskap,
med «nye og gamle» spor etter middelalderen
I historiske omgivelser på Ytraberget i Sola

kommune vil deltakerne få orientering
om det tverrfaglige forskningsprosjektet
«Hafrsfjord 872». Prosjektet sitt mål
er å oppnå ny kunnskap om slaget i
Hafrsfjord og dets betydning for den
norske rikssamlingen. Rogaland og Sørvestlandet hadde overraskende sentrale roller
i de store omveltningene vikingtiden var i
Nord-Europa. Videre går turen nordover
til omvisning på Utstein kloster, landets
eneste bevarte klosteranlegg, beliggende i
nydelige omgivelser på Mosterøy i Rennesøy
kommune. Utstein var Harald Hårfagre
sin kongsgård etter slaget i Hafrsfjord i år

Den berømte middelalderarkeologen Gerhard Fischer omkranset av en arbeidsgjeng på Utstein i 1958.
Ukjent fotograf. Eier: Riksantikvaren.

872. I middelalderen var det kloster for
augustinermunker, og seinere fogdegård
på 1700-tallet.

Utstein kloster. Foto: Karl Harstad. Eier: Riksantikvaren.
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Langs Jærkysten med fokus på naturverdier, hav- og jordbruks-ressurser
Denne ekskursjonen går fra UiS og et lite
stykke sørover på Jæren. I tillegg til å ha
fokus på jordbruksutvikling vil vi også rette
søkelyset mot naturverdier og hvordan disse
har blitt endret gjennom tidene. Jærturen
byr på mye frisk luft og innslag som gjerne
går utover det norske historikere har vært

opptatt av i dette området, som økojordbruk
og ringmerking av fugler. Samtidig
kommer vi inn på jordbruksutvikling,
energiproduksjon og arkitekturtradisjoner.
Vi vil stoppe på Revtangen ornitologiske
stasjon, der Stavanger museum har drevet
med ringmerking av fugler siden 1937. Her
får vi høre om arbeidet ved stasjonen og
er vi heldige er det kanskje noen nett som
kan sjekkes for fugler. Etter det blir det
kanskje anledning til å trekke inn litt frisk
sjøluft på Norges lengste sammenhengene
sandstrand på Orre.
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Foto: Kjell Ruud Mjølsnes.

Truet kulturarv? Verneskilt fjernes av gravemaskin. Foto: Kjell Ruud Mjølsnes.

En annen stopp på turen er det
økologiske familiebruket Erga Gard, som
ligger like ved et av Jærens største bevarte, og
fuglerike vann, Orrevatnet. Gården består
av ulike energieffektive og miljøvennlige
bygninger, der både arkitektur og materialer
er knyttet til historiske byggetradisjoner.
Vi får en omvisning som berører temaer
som byggeskikk, jordbrukspraksiser,
økologisk drift og ideologi. Her blir det
servert spennende «mellemad» og kaffe.

Vipe – Rogalands fylkesfugl, og en truet fugleart i
Norge. Foto: Kjell Ruud Mjølsnes.
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Industrihistorie på Jæren
Dette er en multimodal reise i industrihistorien til Jæren via Vitenfabrikken på
Sandnes, gjennom industrilandskapet
mellom Sandnes og Ålgård og et besøk i
gamle Ålgård Ullvarefabrikk.
Opplev, delta og utforsk! Viten-fabrikken
- vitensenteret midt i Sandnes- inviterer.
13

DBS sykkel, Peer Gynt garn, Figgjo
Fajanse, Cubus – kjente merkevarer på
1900-tallet som har det tilfelles at de
representerer industribedrifter som var
lokalisert i Sandnes.
Jærmuseet – avd. Vitenfabrikken
dokumenterer og forsker i denne
historien. Museets samlinger inneholder
både gjenstander, arkiv og foto/film.
Formidlingen i Vitenfabrikken bygger
på vitensenterpedagogikk, det vil
si interaktive utstillinger, drama og
tverrfaglig vinkling. De legger også stor
vekt på digitalisering av samlingene, for
tilrettelegging på nettet.
Under besøket vil de blant annet
presentere eksempler på formidling av
sykkelhistorien gjennom dramatisering,
formidlingen av Figgjo As, der de har
innlemmet 10 000 kopper og tallerkener
i samlingen. De har også Krossens
havremølle integrert i anlegget, en
autentisk havregrynsmølle fra 1912
der maskineriet står som det gjorde i
da produksjonen stoppet i 1988.
Videre vil reisen gå via Figgjo sine
fabrikklokaler til Ålgård sentrum, der
vil vi se på gamle Ålgård Ullvarefabrikk
(DFU) sine gamle lokaler og få et
innblikk i historia til denne fabrikken og
de historiske bygningene rundt gjennom
en lokal guide, film og bilder.

ved steder som har hatt betydning for
byens utvikling. Turen tar et par timer
og ender opp ved Oljemuseet, der det
blir omvisning med egne guider. Etterpå
vil det være mulighet for de som ønsker
det å besøke Hermetikkmuseet og det
nye konserthuset i byen. Turen vil gå i
behagelig tempo, men kle deg godt, for
det er som regel vind og vær i Stavanger!
Det vil være mulig også å følge bare deler
av turen, for ruten er lagt til indre deler
av sentrum.

Tradisjonell byvandring i Stavanger
Vandringen i Stavanger sentrum starter
med en orientering utenfor Domkirken.
En «vekter fra 1800-tallet» tar oss
med videre til Gamle Stavanger og
Valbertårnet, og underveis er det stopp
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Avslutningsforedraget under
historiedagene i år holdes av Terje
Tvedt, professor i geografi ved UiB og
i globalhistorie ved UiO. Tema: den
moderne verdens fremvekst

E

t av de mest omdiskuterte spørsmålene
i historieforskningen er hvorfor Kina,
India og den islamske verden feilet mens
Europa seiret og kunne stå i spissen
for den industrielle revolusjon. Det er
naturlig, fordi svaret påvirker hvordan
man tenker om en av de grunnleggende
transformasjonene i globalhistorien, og
ikke minst: det virker inn på spådommer
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om Asias og Vestens utvikling i fremtiden.
Jeg vil legge frem en alternativ og ikkereduksjonistisk teori om Den moderne
verdens fremvekst som frigjør diskusjonen
fra den herskende dikotomiens dominans:
at Vestens triumf skyldtes enten europeisk
kulturell-politisk eksepsjonalisme eller
Vestens utbytting av «den andre», forteller
Tvedt til Historikeren.
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Historikere og det profesjonelle fellesskapet
«A statement or an account of a
certain aspect of the past is valid if the
normative system among professionals
has been followed.» Dette hevder den
svenske historikeren Rolf Torstendahl
i sin nyeste bok, som er utgitt på
Routledge i år.
Historikeren
Henrik Olav Mathiesen

T

Rolf Torstendahl, professor emeritus ved Uppsala universitet. Foto: Henrik Olav Mathiesen

18

orstendahl har i The Rise and
Propagation of Historical Professionalism undersøkt hvordan ideer om
profesjonalitet i historiefaget har utviklet
seg gjennom det tjuende århundret. I
mars møtte han kolleger på Senter for
profesjonsstudier (SPS) ved Høyskolen i
Oslo og Akershus for å diskutere denne
utviklingen.
– Det fantes ikke et «community» av
historikere før 1830, sier Torstendahl og
peker på den internasjonale spredningen av
Leopold von Rankes forskningsseminarer
som grobunnen for det første virkelige
forskerfellesskapet av historikere på tvers
av institutter og landegrenser.
Det er nemlig forskerfellesskapet som
utgjør kjernen av Torstendahls studie.
Fagpersoner danner seg et fellesskap og
slår deretter ring rundt seg selv. Dette gjøres
ved at fagfellesskapet kommer til enighet
om hvilke normer og krav som skal gjelde
for den kunnskapen de produserer.
Tre distinkte faser av en slik
normutvikling mener Torstendahl kjenne-

tegner historiefaget: en «Rankeansk»
profesjonalisme fra 1830; en metodologisk
profesjonalisme, fra ca. 1890; og en
samfunnsfaglig inspirert profesjonalisme
i etterkrigstiden. Men dette er ikke en
profesjonalisering, hevder Torstendahl.
– Disse fasene jeg skiller ut, har ingen
lineær utvikling, forklarer han.
Det er heller snakk om en kontinuerlig
dynamikk mellom hva Torstendahl
kaller «minimumskrav» til historisk
profesjonalitet, og de «optimumsnormer»
som definerer de innfallsvinklene og tema
som forskerfellesskapet vurderer høyest.
Denne dynamikken ble mye omdiskutert
under seminaret på SPS, etter professor
Fredrik Thues innledende kritiske
kommentarer. Ettersom Torstendahl
selv er medlem av forskerfellesskapet, og
dermed selv bidrar til å opprettholde visse
minimumskrav og optimumsnormer, spør
Thue om det er mulig å lese denne boka
som en genealogi:
– Torstendahls syn går ut på at
den harde kjernen av det profesjonelle
fellesskapet er konstituert gjennom delte
normer, men det kan være uenighet om
optimumsnormene. Men han innrømmer
at optimumsnormene også kan påvirke
minimumskravene: det stabiliserende og
faste er også i bevegelse. Her ser jeg en
grunnleggende spenning i Torstendahls bok
som er produktiv, men også problematisk,
sier Thue.
Skillet mellom profesjonelle historikere
og historieformidlere varierer også i tid og
sted, og bør kanskje ikke tegnes så skarpt,
ble det også innvendt.
– Især optimumsnormene, normene
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som bestemmer kvaliteten av den historiske
kunnskapen, blir formet og omformet i
skjæringsfeltet mellom vitenskapen og
offentligheten, påpeker Thue, og legger
til at norske historikere har lang tradisjon
for å verdsette ikke bare det å frembringe
«ny» kunnskap, men også å systematisere
og formidle denne kunnskapen til et bredt
publikum.
– Det er klart at fremstillingen av
vitenskapelig kunnskap kan og bør gjøres
godt, men det betyr ikke at forskningen,
som frembringer av ny kunnskap, må
undervurderes til fordel for formidlingen
av denne kunnskapen, svarer Torstendahl.
Det er umulig å oppnå den «virkelige
sannheten» om fortiden i noe fag, hevder
Torstendahl, og dette er en særlig bakgrunn
for historikeres ønske om å opprettholde

idealer om profesjonalitet. Om sannheten er
uoppnåelig, må historisk kunnskap kunne
vurderes gyldig på visse premisser. Disse
premissene er det forskerfellesskapet som
setter, og viktige arenaer for å opprettholde
disse normene og idealene er de nasjonale og
internasjonale konferansene og kongressene
som arrangeres.
– Det er her «gemenskapet» holdes
sammen, det er her kjønnshistorikeren
kan se hva denne har til felles med
globalhistorikeren, sier Torstendahl. Om
dette enhetlige fellesskapet i det hele tatt
fremdeles finnes, eller om historiefaget
allerede har blitt pulverisert av en kraftig
spesialisering, vil ikke Torstendahl svare på:
– Jeg tror vi står ved korsveien for
øyeblikket, sier han.

Nordlandsbanen.
Foto: Lyder Kvantoland
/ Nordlandsmuseet.

NSB og den vanskelege krigshistoria
Historikarane forsømmer seg, tema er «forteia», «gløymt» eller «under-kommunisert»,
har enkelte hevda. Det danna ramma for HIFO Bodøs bokbad med Bjørn Westlie,
aktuell med boka Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen.
Alan Hutchinson og Miriam Tveit
HIFO Bodø

H

IFO Bodø ønskjer gjennom det
kommande året å ta opp utfordrande
tema knytt til historieskriving om den andre
verdskrigen. Bakgrunnen er sjølvsagt at det
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er 75 år sidan overfallet på Noreg i 1940,
og 70 år sidan frigjøringa i 1945. Men ein
annan viktig årsak er også ein auke i kritiske
røyster mot historikarstanden, som blir
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Kontroversielle tema. Bjørn Westlie og Steinar Aas diskuterte manglande reaksjonar frå norske arbeidarar
på jernbanen. Foto: Thoralf Fagertun, Litteraturfestivalen Det Vilde Ord.

skulda for ikkje i tilstrekkeleg grad ville
trekke fram viktige tema som er vanskelege
å behandle.
Forteia fortid?
HIFO-arrangementet, som blei gjennomført
i samarbeid med litteraturfestivalen Det
Vilde Ord, var eit forsøk på å ta opp eit
slikt vanskeleg emne: nemleg bruken av
sovjetiske krigsfangar til bygging av sivil
infrastruktur i Noreg. Mange er opptatt av
krigshistorie i Bodøområdet, og vel hundre
publikumarar kom til Stormen bibliotek og
litteraturhus denne kvelden. Bademeister
var professor i historie ved Universitetet i
Nordland, Steinar Aas.
Boka til Westlie er tredelt og samtalen
vart såleis å dreie seg kring dei tre temaa.
Først fekk vi eit innblikk i NSB som
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organisasjon i den første fasen av famlande
motstand i aprildagane i 1940, for så
å bli ført inn i møtet mellom den tyske
okkupanten og deira krav om kontroll på
jernbanen. Til sist, korleis organisasjonen
handsama oppgjeret etter krigen.
Historikaren og dei ømtolege
problemstillingane
Under bokbadet fekk Westlie mellom
anna spørsmålet frå Aas om han var
historikar eller ikkje, fordi forlaget i sin
omtale om boka har gjort eit poeng av
at forfattaren nettopp tar opp tema som
historikarane ikkje har arbeidd med.
Westlie, som har jobba som journalist i
ein årrekke, kunne stadfeste at han var
blitt meir og meir historikar etter at han
fullførte sin master i faget.

Dei siste bøkene til Westlie har
handla om andre verdskrigen, og
utgangspunktet har vore at emna ikkje
er gjeve nok merksemd, oftast knytt til
norsk okkupasjonshistorie. Boka Oppgjør
– i skyggen av Holocaust, for eksempel,
undersøkjer lagnaden til jødane sine
eigendommar og eigedelar etter at mange
av dei vart borte i fangenskap under krigen,
eller for alltid. Kva skjedde med buet deira?
Kven tuska til seg verdiane deira? Seinare
kom også eit knusande oppgjør med faren
som hadde vore frontkjempar for SS.
Den aktuelle boka Fangene som
forsvant, om NSB og slavearbeidarane på
Nordlandsbanen, tar også for seg eit sårt
tema som, i følgje vaskesetelen til forlaget
bak boka, har fått lite merksemd. «Etter
krigen ble fangenes skjebne knapt omtalt
i NSBs egen historie og minnene etter
dem ble utslettet. Hvordan kan det ha
seg at bare én av NSBs sentrale ledere ble
etterforsket etter krigen for samarbeidet
med okkupantene?», spør Spartacus forlag
seg på eigne heimesider. Boka inngår i
ein bølgje av fleire sterkt kritiske bøker
som rører ved moral og etikk i forskingas
berøring av historiske tema.
Medvite døljing eller ikkje
Gjer historikarane nok for å dekke tema
som er av ømtolig, kontroversiell og
delikat karakter? Ein væra at utspørjaren
og Westlie ikkje var heilt samd om det.
Professor Aas som førte dialogen med
Westlie har ved fleire høve, mellom anna
historiedagane i 2014, peikt på at mange av
dei som kjem med slike påstandar ofte har
ein underliggande agenda for sitt offensive
utspel; dei vil tene pengar gjennom å fremje
ei «ukjent» historie.
Westlie meinte på si side at han hadde

sine ord i behald og hadde fått støtte
for det poenget av jernbanehistorikaren
Helge Ryggvik, som sjølv hadde omhandla
bruken av slavearbeid og krigsfangar i
NSBs historie frå 2004. Ryggvik (s. 39)
skriv mellom anna at «[b]yggingen av
Nordlandsbanen på strekningen mellom
Mosjøen og Tysfjord står frem som det mest
tragiske kapitlet i norsk jernbanehistorie».
Han gjekk samtidig ikkje noko vidare i å
dokumentere omfanget av denne bruken. At
det hadde blitt framstilt som ein skamplett
for statsjernbanen var derimot ikkje nytt.
3Det har med andre ord ikkje vore forteia
i historieskrivinga om jernbanen, men
kanskje fått mindre merksemd, diskuterte
Aas og Westlie.
Kollaborasjon og ansvar
Krigsfangane sine skjebnar under arbeidet
for NSB fremjar uansett viktige spørsmål
om norsk ansvar og kollaborasjon i krigsåra.
Westlie skildra okkupasjonen og følgjene
dette fekk for drifta av jernbanen.
NSB vart i Westlies bok teikna som
ein stat i staten, med sin disiplin og orden,
hierarkiske strukturar med sin sterke
embetsmann, generaldirektøren på toppen
av pyramiden. Denne organisasjonen skulle
etter kvart bli ein motvillig deltakar i ei
inhumant system av undertrykking av
framandarbeidarar frå Sovjetunionens
raude arme, etter kvart som behovet for å
forsere jernbanen nordover vart presserande
for Hitler. Dilemmaet var heile tida kor
langt leiinga kunne gå i sitt samarbeid med
okkupasjonsmakta.
Westlie har lagt stor vekt på leiinga sitt
ansvar, og vart mellom anna oppmoda om
å reflektere over dette moralske dilemmaet
for fleire grupper enn toppleiinga. At
arbeidet med Nordlandsbanen frå Mo i
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Rana og nordover til Fauske fullt ut hamna
under kontroll av NSB, kunne på den eine
sida ha ført til ei meir human behandling
av krigsfangane som arbeidde langs linja,
men slik vart det ikkje. I staden vart NSB
ansvarleg for arbeidsforholda langs linja, der
dei sovjetiske fangane vart sendt inn først
for å gjøre det tyngste oppreiingsarbeidet,
før dei norske arbeidarane og ingeniørane
kom etter.
Slik vart det til at mange grupper
innafor NSB-systemet kunne ha god grunn
for å reflektere over skuld og ansvar for
sine medarbeidarar sin velferd. Kva kunne
dei norske arbeidarane gjere? Kva gjorde
arbeidsleiarane og ingeniørane? Kunne dei
gjennomført aksjonar av noko slag? Korfor
gjorde ikkje motstandsrørsla noko for å
stoppe den grove utnyttinga av fangane? Kva
rolle spelte London-regjeringa i samarbeid
med motstandsrørsla?
Westlie meinte det var allmenne
haldningar i samtida om at denne forseringa
var eit samfunnsgode, og at desse gruppene

slik såg bort frå dei forferdelege forholda
fangane arbeidde under. Derfor vart det
viktig ikkje å hindre det, la han til. Han
såg for seg jernbanen som eit så hierarkisk
system at han primært ville legge vekt på
at ansvaret låg hos toppleiinga.
Moralske og etiske dilemma må opp
i dagen
Bokbadet vart dermed meir prega av
kritisk refleksjon og dialog knytt til dei
mange vanskeleg dilemma krigen reiste,
og der forholdet kring samarbeidet mellom
sivil nordmann og tysk okkupant vart eit
daglegdags dilemma for dei fleste «gode»
og mindre gode nordmenn.
Når NSB har tatt fatt i si rolle under
krigsåra i festskrift eller historiebøker, har
dei i følgje Westlie i liten grad tatt fatt i
moralske og etiske sider ved handlemåten
under okkupasjonstida. Westlie si bok er
såleis eit slikt oppgjer, og føyer seg inn i
rekka av oppgjer med norsk kollaborasjon
med Nazi-Tyskland under krigen.

Dei mange frammøtte fekk høyre om bygginga av Nordlandsbanen med inhuman bruk av sovjetiske
krigsfangar. Foto: Thoralf Fagertun, Litteraturfestivalen Det Vilde Ord.
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Digitale forteljingar om fortida
Du treng ikkje TV-studio og
profesjonelt produksjonsutstyr. Med
enkel og gratis tilgjengeleg programvare kan kven som helst fortelje si vesle
historie og kople den saman med den
store historia på internett.
Anders Aschim
HIFO Nordvestlandet

H

istorieformidling og historieundervisning med digitale reiskapar
stod i fokus under vårseminaret til HIFO
Nordvestlandet og Historisk institutt
ved Høgskulen i Volda. Arrangementet
11. april samla 25 deltakarar midt på ein
blank laurdag i Sunnmørspostens lokale
sentralt i Ålesund, mange av dei lærarar i
ulike skoleslag.

Dei tre føredragshaldarane på seminaret «Digitale forteljingar om fortida». Frå v.: Arnfinn Kjelland (HVO), Kari
Hasle (HVO) og Jan Aakvik (IKA Møre og Romsdal). Foto: Harald Krøvel.
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Digital forteljing – form og metode
«Digital forteljing» er ei nemning som
blir nytta om ei ganske strengt definert
form: Ei kort personleg forteljing på
3-5 minutt, fortald gjennom opptak av
eiga stemme kombinert med bilde og
publisert på internett. Ein kan eventuelt
også nytte bakgrunnsmusikk eller
andre lydeffektar. Digitale forteljingar
blir produserte ved hjelp av gratis
og brukarvenleg programvare som
PhotoStory for Windows eller iMovie
for Mac.
Kari Hasle heldt første innlegg, om
digital forteljing i historiefaget. Hasle
er høgskulelektor ved Høgskulen i
Volda, der ho mellom anna underviser i
historiedidaktikk. På Høgskulen i Volda
er det eit arbeidskrav at studentane skal
lage ei digital forteljing og reflektere
rundt sin eigen prosess.
Ved hjelp av ein eigen produksjon
og fleire studentarbeid gav Hasle ei
entusiastisk innføring i korleis denne
forma kan nyttast didaktisk. Mange
finn fram til dramatiske og interessante
forteljingar frå eigen familiehistorie.
Arbeidet med å leite fram skriftlege
og munnlege kjelder og bilde er ei fin
innøving i historiefaglege problem og
metodar. Hasle refererte til svært gode
erfaringar med studentar. Metoden
eignar seg også godt til elevarbeid på
ulike trinn i skolen.
Digitalt fortalt – ein stad for deling
Også innan kultursektoren har digital
forteljing blitt ei populær form. Fleire
norske arkiv og museum produserer slike
presentasjonar sjølve. Minst like viktig er
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det at sektoren tar ansvar for å gi folk flest
høve til å fortelje og publisere sine eigne
historier. Jan Aakvik, som er redaktør
for Kulturnett Møre og Romsdal (mr.
kulturnett.no), og har sin daglege
arbeidsplass ved IKA (Interkommunalt
arkiv) Møre og Romsdal i Ålesund, viste
oss korleis.
«Mr. Kulturnett» Aakvik har halde
ei rad kurs i digital forteljing, både
for tilsette i kultursektoren og i andre
samanhengar. Han har også det regionale
ansvaret for nettstaden digitaltfortalt.
no, der både kulturinstitusjonar og
enkeltpersonar kan dele sine digitale
forteljingar.
Digitalt fortalt er i ferd med å bli
kopla saman med andre store samlingar
av kulturhistorisk materiale på internett,
som Digitalt museum, under paraplyen
Norvegiana (norvegiana.no). Herfrå
vil ein kunne søkje i ei mengd ulike
samlingar av data i eitt og same søk.
Dette er ein del av ei omfattande
europeisk satsing på digitalisering av
kulturarv, Europeana (europeana.eu).
Wiki – meir enn Wikipedia
Dei fleste tenkjer nok på nettleksikonet
Wikipedia når dei høyrer ordet «wiki».
Men omgrepet – opphavleg eit hawaiisk
ord som tyder «rask, snar» – er vidare
enn som så. Det blir nytta om ein type
programvare for publisering på internett
der ein kjapt og enkelt kan redigere og
leggje ut tekst, bilde, lenkjer og anna
innhald, og om nettstader som er basert
på slik programvare.
Arnfinn Kjelland, førsteamanuensis
ved Høgskulen i Volda, introduserte

det lett å søkje opp informasjon. Han
viste også fleire døme på bidrag frå
vår region, mellom anna Sykkylven
leksikon og ein artikkel om notlag i
Austefjorden i Volda. Det siste bidraget
er utarbeidd av lokale pensjonistar som
har samla og systematisert kunnskap
om korleis ein organiserte fjordfiske
til langt ut på 1900-talet i ei fjordbygd
på Sunnmøre. Dette er kunnskap
som helst ville ha forsvunne utan
dokumentasjonsarbeid frå menneske
med lokal forankring og røynsle frå
denne typen næringsaktivitet.
Lokalhistoriewiki.no har elles
eit mangfaldig innhald. Her finn
ein til dømes Historisk leksikon i
digital utgåve, og eit kjeldearkiv med
transkriberte tekstar frå ulike historiske
epokar.
Arnfinn Kjelland (HVO) orienterte om nettstaden
lokalhistoriewiki.no. Foto: Harald Krøvel.

vevstaden lokalhistoriewiki.no, som
nettopp er basert på wiki-teknologi.
Karakteristisk for wiki-ar er at dei
er kollektive prosjekt, opne på ein slik
måte at mange personar kan redigere og
endre artiklar. Samtidig er det mogleg
å etterspore all redigeringshistorikk.
Programvaren er enkel i bruk.
Lokalhistoriewiki.no har både faghistorikarar og ivrige pensjonistar i
forfattarstaben sin. Arbeidet er basert
på dugnadsinnsats, men koordinert av
Norsk lokalhistorisk institutt.
Kjelland viste korleis wiki-en er
bygd opp, med kategoriar som gjer

Historie nedanfrå
Kanskje er vi no verkeleg i ferd med
å få realisert programmet «historie
nedanfrå» – det sosialhistoriske
slagordet frå 1970-talet? Felles
for dei tre presentasjonane er det
mikrohistoriske utgangspunktet, i
dei personlege og lokale historiene.
Dei enkle brukargrensesnitta gjer det
mogleg for folk flest, frå skoleelevar
til pensjonistar, å gjere sine historier
synlege. Gjennom internett kan desse
små historiene setjast inn i, nyansere
og kanskje jamvel korrigere dei store,
nasjonale og globale historiene. Kanskje
har dei rett, dei som talar varmt om det
demokratiske potensialet til internett.
Det er ikkje berre troll som kjem til
orde.
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Foto: Morten Haave.

–Det kan ofte bli for gravalvorlig
– Historieskrivingen kan ofte bli for
pedagogisk og gravalvorlig. Mange
skriver glimrende, men i det store
og det hele er ikke snusfornuft det
som mangler. I Norge er det bare
andre verdenskrig som får debatten
til å blusse opp.
Morten Haave
Historikeren
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S

itatet tilhører Morgenbladets Håkon
Gundersen, cand.philol., som av
lesere vil kjennes for sin innfallsrike
og assosiasjonsrike stil. Han er ikke
den eneste historikeren i pressen, men
er en av dem som skriver mest og best
om formidling og kildedigitalisering,
tenkte vi og møtte opp hos Morgenbladet
i Tostrupgården vis-a-vis Stortinget.
Mer enn mange andre steder sitter
historien i veggene her – Morgenbladet

«De av våre lesere som er 170 år eller eldre, vil nikke gjenkjennende til tv-bildene som vi denne uken har
sett fra den russiske svartehavsflåtens base i Sevastopol». Morgenbladet 7. mars 2014.

er en av Norges eldste eksisterende aviser,
grunnlagt i 1819.
– Det blir historiebok om Morgenbladet i 2019, kanskje skrevet av flere
historikere. Det er få som er gode på
både offentligheten og samtiden fra
Wergelands dager og helt til i dag,
forteller Håkon Gundersen.
Uvurderlig fysisk arkiv
Vi må be om å få kikke på det fysiske
avisarkivet. Entrer et møterom, permer
deponert i noen hyller. Tar ut en vilkårlig
årgang, slår opp på en vilkårlig side. På
fronten: dekningen av Krystallnatten
i november 1938. Selvfølgelig side om

side med mer trivielle begivenheter.
Gundersens vurdering av det fysiske
arkivet i disse digitaliseringstider er klar:
– Uvurderlig! Veldig ofte kan vi sitte
på møte og lure på hva nå bakgrunnen
var for ditt og datt, og så kan vi bare snu
oss og rett og slett finne Morgenbladet
fra 1825, eller fra opptakten til første
verdenskrig. Det er forbausende mye
man kan få på den måten.
Av og til kommer det nemlig storfrukt
ut av det, som da urolighetene brøt ut på
Krimhalvøya i fjor.
– Vi fant da en flott dobbeltside i
Morgenbladet fra 1854, et fantastisk
tresnitt med utsikt over Sevastopol
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Historisk journalist. William Howard Russell,
krigskorrespondent for The Times under
krimkrigen, karikert av Punch, 8. oktober 1881.
Russell var der historien utspilte seg: i India under
Sepoy-opprøret, i USA under borgerkrigen, og på
kontinentet under den fransk-prøyssiske krig.

krigskorrespondent, og hans
reportasjer fra Krimkrigen.
Han jobbet for The Times
som Morgenbladet åpenbart
hadde en utvekslingsavtale
med. Russell står i en
fremragende posisjon i
reportasjehistorien, utdyper
Gundersen.
– Det fortvilende er
at når man går til avisen
som kilde, er bildet alltid
mye mer for virrende
enn når man går til en
oppslagsbok, lærebok eller
leksikonartikkel, fortsetter
Gundersen.
Noen av d isse
forvirrende inntrykkene
havner i Morgenbladets
historiske klippspalte,
som trykkes på baksida
hver uke. Gundersen er
den ansvarlige for å samle
inn klipp som «Sagfilere,
rømlinger og russiske
jøder» og «Naken-dans hos
Brødrene Hals» for å nevne
to av årets saker.1
– Spalten har mange
lesere, har jeg forstått. Man
blir slått over det man ikke venter å finne.
Man blir også slått over hvor moderne
ting var, kommunikasjoner, telegrammer,
hvordan avisredaksjonen var forbundet
med hele verden.

med svartehavsflåten. Egentlig akkurat
samme motivet som i nyhetsdekninga i
2014. Artikkelen var i stor grad bygd på
William Russell, som ble kalt den første

Fortidens journalister
– For hundre år siden hadde redaksjonene
litt av et utsyn over verden.
– Norge var jo en sjøfartsnasjon,
og Morgenbladet var på mange måter
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redernes avis. Man fulgte med på
fraktratene i Rio de la Plata.
– Litt Kjartan Fløgstad-aktig, han
trekker jo hele verden inn i sine fortellinger...
– Ja, hele verden er inne. Og så er det
nitid rapportering fra Oslo havn, hvor
mange tønner sukat, appelsin eller sherry
som kommer inn. Og alltid en hilsen fra
«Bergensfjord» og hvordan det går over
Atlanteren.
– Fredrik Monsen, som jeg skreiv
masteroppgave om, hadde tretten søsken. På
1950-tallet hadde Aftenposten en artikkel
om at broren hans, Trygve, nå var på vei

tilbake fra Statene med «Stavangerfjord».
Det var anledning nok til å gjøre et intervju
om hva han hadde gjort i USA de siste
50 årene.
– I gamle aviser var de veldig flinke
til å få med seg prat og samtaler ute
på gata. De kunne treffe på disponent
«den og den» i en bank og slo av en liten
prat om konjunkturene, eller traff en
fisker som snakket om brugde ute ved
Hvaler, og dermed få en fin liten oppsats.
Intervjuene kom inn i journalistikken på
den tida, på en fin og tilforlatelig måte,
mindre skjematisk enn det skrives i dag.

Fra de gamle dager da ankomsten til «Stavangerfjord» vakte oppsikt. Faksimile/montasje fra Aftenposten
17. oktober 1953.
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Finnekunst
Alle som har studert avis ved å bla i
papir-eksemplarene eller i mikrofilmer
kjenner vel følelsen av at det er så mye
som fanger blikket.
– Når jeg har en dårlig dag, sitter jeg
bare og fortaper med i gamle årganger.
Da må noen komme og røske meg ut,
ler han.
Mange faghistorikere kan vel
også skrive under på at en artikkel
har startet nettopp med et tilfeldig
blikk eller sveip. Kanskje en hel bok,
til og med? «Finnekunst» er et begrep
i historiefaget, som kanskje oftest
betegner evnen til funn ved å søke
målrettet. Det kan imidlertid også ligge
en kunst i å se et artikkelpotensial i en
tilfeldig detalj.
– Å bli fenga av det kuriøse og
underholdende er en fallgruve. Men jeg
mener også at en del historieformidling
ofte blir veldig gravalvorlig, fortsetter
Gundersen.
– I Norge er det bare andre
verdenskrig som får debatten til å blusse
opp, og da er det jo så mye alvor, prestisje
og generasjonsgreier.
Han tror at det kan være befriende
å åpne en avis og ikke helt vite hva som
kommer. Hans idé om et spesialnummer
av Morgenbladet om Venstre-doldisen
Hans Hammond Rossbach (1931–2012)
ble riktignok refusert av kollegene, selv
om det «måtte oppstå noe spennende»
ved å forsøke, og «kunne vært en
kontrær ting å gjøre».
– Du har disse store jubileumstemaene
som kommer med noen års mellomrom.
Sist 1814, før det 1905. Det er vel og
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bra med forfatterjubileer, og fint at det
synker ned i skolen sånn at barn lærer
noe, men jeg synes det er kjedelig at «nå
diskuterer hele Norge» 1814 eller andre
verdenskrig. Det blir overkill, og når
det gjelder avisstoff er det mye annet vi
går glipp av. Sånn sett er det fint å ha
Morgenbladet hvor vi – også – bare kan
komme med noe besynderlig.
Også andre har merket seg at
det ble mye jubileum. Gudleiv Forr i
Dagbladet hadde en oppsummering av
jubileumsåret hvor han skreiv at når
«Riksarkivet nå på tampen gir oss de
reviderte oversikter over vin, kjøtt
og brød som gikk med de 40 dagene
Riksforsamlingen satt sammen våren
1814, kan vi slå fast at feiringen har gitt
oss mer enn vi hadde lov til å vente».2 Det
var kanskje en sarkastisk kommentar til
overdrevent jubileumssnakk?
Ensidig kildetilfang
Selv om historiske tema får sin
dekning, mener Gundersen at «det
er ikke mange» journalister i dag, og
da mener han vel nærmere ingen, som
gjør sin research på Deichmanske noen
hundre meter unna avisredaksjonene
i Oslo sentrum. Man tyr snarere til
det som måtte finnes på nettportaler
som det elektroniske avisarkivet Atekst
(Retriever) og kanskje Bokhylla.no.
Gundersen har lenge grunnet
over hva kvalitet i journalistikken er.
«Man kommer langt med å tilføre
perspektiv, i tid eller rom, altså enten
et internasjonalt sammenlignende
perspektiv på saken eller et som gir noe
historisk dybde. Det første er vi gode

Politiske tegninger skifter eier. Den kjente tegneren Ellen Auensen var tilfeldigvis innom i redaksjonen og
ga ytterligere historisk sus til intervjuet. Foto: Morten Haave.

til, det siste ofte bare tilsynelatende»,
skreiv han for eksempel i 2011.3
– Det er glimrende at nettet har så
mye historie, men man må anstrenge
seg litt for å komme forbi den første
siden med treff. Jeg synes folk som
skal få frem historien i ting alltid bør
bruke instillingen «eldste treff først»,
og så lese seg fremover. Man kan se i
mange saker hvor noen forsøker å ha
litt historisk bakgrunn, at folk veldig
ofte kopierer disse «faktaboksene»
som går ti år tilbake i tid. Så vet jeg at

alle gjør som meg, vi går til de samme
bakgrunnssakene på Atekst.
En diagnose av journalistikken, men
ikke bare av den. Alle fra akademikere
til «powerpoint-presentatørene i
næringslivet» flokker seg om Atekst.
Databasen virker tilforlatelig, men har
lenge hatt svært begrenset utvalg bakover
i historien. Kun Aftenposten og VG er
representert med artikler før 1986, og
de har relativt lik politisk slagside.
Dette er heldigvis bedret siden 2011,
og Nasjonalbiblioteket digitaliserer
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stadig mer i sitt kjempeløft for norsk
kildetilgang. Wikipedia har dessuten
fått den dormende titanen Store norske
leksikon til å skjerpe nettsatsningen.
Sorg og ringeakt
En mulig bakside ved digitaliseringen er
dog at bibliotekene rundt om i det ganske
land utsletter sine fysiske samlinger.
«Ingen fører seg i slik en stråleglans på
seminar som en biblioteksjef med høy
omløpshastighet», skreiv Gundersen i
2008, i en artikkel om hvordan biblioteker
i blant annet Buskerud hadde kassert
bøker i stor stil og stolt lagt ut resultatet
på bildesiden Flickr.4 Hvilke «upopulære»
titler som var blitt borte for alltid, veit
man ikke. Oppføringene ble jo slettet fra
databasene.
– Kassering ergrer vettet av meg
fortsatt, så da kødda jeg med lederen for
kasseringsgeriljaen i Buskerud. Det er
sikkert ikke kjønnspolitisk riktig av meg
å si, men jeg mente at de var mer opptatt
av å ha det rent og pent i hyllene. Å stelle
på biblioteket som man steller hjemme,
med blomsterkvaster i reolene. Det ble
ikke tatt nådig opp, men debatten har
fortsatt, og det er mange som beklager
seg offentlig over at bibliotekene stiller
ut eller kuraterer samlingene ut i fra hva
de antar folk vil ha.
«Undersøkelser viser at utlånet –
ikke bare omløpshastigheten – går opp
når hyllene er luftige og åpne og såkalt
‘aktuelle’ bøker vises frem. Mot dette har
vi ingen gode argumenter. Bare sorg og
ringeakt. Sorg over at aktualitetskriteriet i
den grad gjøres gjeldende også her», siterer
vi fra Gundersens bibliotekdekning.5
Sitatet fra 2008 står han ved.
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– Kritikken mot en snever
forståelse av aktualitet er sikkert
noe som har slått ymse historikere,
men utfallet er spenstig til å komme
fra en avisjournalist, med tanke på
hele profesjonstankegangen. Men
Morgenbladet er jo også en spesiell avis.
– Ja, og jeg har bare jobba med den
type journalistikk. Jeg jobba mange år
på 1990-tallet med det gamle, seige
radioprogrammet Sånn er livet, og
der kunne man lage en time om hva
som helst.
Morgenbladet har også en mer ultraakademisk fortid før Gundersen kom
inn i slutten av 2002. Klassekampen
dekket situasjonen rundt avtroppende
redaktør Truls Lie, som ifølge en
kilde hadde «hatt liten eller ingen
forståing for at avisspråket er
forskjellig fra akademisk språk. Lie
skal heller ikke ha forstått behovet for
vinklinger, klare ingresser og tydelige
overskrifter». 6
Uten å gå mer inn i selve personalstriden, kan vi hoppe til fortsettelsen:
Et møte ble holdt på Fritt Ord, med
diskusjonstema som: «Overlever
Morgenbladets egenart en journalistisk
profesjonalisering?»7
– Ja, det har den jo gjort! Men om
Truls Lies fremste fortrinn ikke var å
lage forenklende titler og ingresser, de
var ofte heller i overkant vanskelige, så
har han og de som jobba sammen med
ham en heroisk plass i Morgenbladets
historie.
Lie tok over etter FrP-politiker
og tabloidforkjemper Hroar Hansen,
reddet avisa fra den sikre undergang
og klarte å holde det gående i hele ti år.

Mer temperament?
Men også før Hansen
og FrP-liberalismens
kor te æra hadde
Morgenbladet en lang
høyre-historie, og som
alle pressekjennere
vet innbefatter dette
en god del elegante
penner. Blant annet i
denne avisa, men også
mange andre, har det
ifølge Gundersen «til
alle tider» vært «mer
temperatur, mer stil,
og flere stilarter, enn
det noe sted er nå».
Han mener derfor at
fallet i avissalget som
vi ser i disse tider
kan forklares med
at «avisene er blitt
kjedeligere. Ikke i
utseende og anretning,
men når det gjelder hva
som står, ord etter ord,
på linjene». 8
– Det var litt
høyspent, men jeg
mener absolutt at
det verken er så mye
humor, raseri eller
elevert tankespinn
Årgangen 1938 er bare en av svært mange det går an å fordype seg i hos
(latter) nå som i gode
Morgenbladet. Man kan bokstavelig talt snu seg rundt fra møtebordet.
perioder av MorgenFoto: Morten Haave.
bladets historie. Blant
annet under Nils Vogt
om den sitatvennlige bergenseren.
for hundre år siden var det en veldig
– I dag merker du at det er så mange som
bra miks av folk, og også under Carl
er seg så bevisst sin offentlige fremtoning.
Joachim Hambro. Han selv var en
Ikke bare gjennom kommunikasjonstemperamentsfull slakter, sier Gundersen

35

byråene som det er skrevet mye om, men
firmaer og andre snakker enten veldig
tilknappet eller overstrømmende og
selvmarkedsførende. Også på debattsidene
tar man vare på sitt omdømme og sender
ikke den teksten man skulle revet av
seg i raseri på kvelden – det ender som
Facebook-innlegg i lukka kretser.
– Innad river man seg i håret, men
utad legger man seg flat. Bokstavelig talt,
og i dobbel forstand, en forflatning. Er det
mer behov for temperatur i historiefaget
også, bortsett fra i krigshistorien hvor det
allerede er temperatur, og som også er det
som selger best?
– Det er jo vanskelig å skrive fengende
om 30 år med Arbeiderpartiet og LO og
Konrad Nordahl (latter). Men det er ikke
snusfornuft som mangler i faget.
Som den beste formidleren i faget
trekker Gundersen fram svenske Peter
Englund.
– Han er helt uovertruffen, særlig hans
Ufredsår og Poltava. Men jeg leste også
noe veldig bra nylig som jeg ikke har noe
grunnlag for å være interessert i, fortsetter
han, og trekker fram Karl Jakob Skarsteins
bok fra 2011, Borgerkrigen: nordmenn i
kamp for Amerika 1861–65. Denne kom
ut på Spartacus Forlag, som «har utgitt
utrolig mye bra», fortsetter han.

Gundersen og historiefaget
For å ta for oss Gundersens egen
hovedfagsoppgave, gikk den også noe
utenom de vante veier, ut ifra «interessen
for at verden er mer sammensatt og
blurry og forvirrende enn de historiske
sannhetene sier».
– Jeg skrev om Sam Eydes mislykka
prosjekter, alt det han ikke fikk til, for
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det var også en hel masse. Sam Eyde er
en eneste stor suksess i norsk historie,
men du verden, han brant opp en masse
aksjonærers penger på mislykka ting. Jeg
skrev om et jernverk, 30 år før Mo i Rana
(Norsk Jernverk, red.anm.), som en del
av et prosjekt der Ole Kristian Grimnes
skreiv en biografi om Sam Eyde. Vi
satt sammen i Nasjonalbibliotekets
håndskriftsamling og leste Sam Eydes
papirer.9
Eyde-biografien til Grimnes ble
herostratisk anmeldt av Dag Solstad i Dag
og Tid. Boka var «en grenseløst kjedelig
biografi» hvor den «litterære kvalitet»
var «slett», het det. Anmeldelsens tittel,
«Nederlag for historiefaget», skapte liv
og røre og ble av den grunn brukt av
forlaget i sin egenreklame for biografien!
– Dypt urettferdig mot Grimnes,
for den boka er super-etterrettelig og
kjempeinteressant. Virkelig en bok
man trygt kan bruke som oppslagsverk
selv. Folk har forskjellig gemytt; jeg
ble imponert over hans utrolig saklige,
nøyaktige faglige dyder.
Lær av filmfortellingens fremdrift
– Solstad selv har også fått blandede
anmeldelser av sitt siste, historisk inspirerte
verk?
– Det uoppløselige episke element
i Telemark er fabelaktig interessant!
Nå så jeg det var tilløp til at noen på
Riksarkivet og noen Telemark-nerder
på Digitalarkivets diskusjonsforum ga
Solstad på pukkelen for et eller annet,
kommenterer Gundersen, og lar det
skinne gjennom hvor sympatien ligger.
– Det samme gjelder Espen Søbyes
bok om Johan Scharffenberg; du verden

så bra det funker å la kildene tale. Jeg liker
også godt å lese fragmenter, samlinger
av stoff uten en velmodulert, løpende
fortellerstemme, men med abrupte
kutt i teksten hvor man lar leseren
selv lage koplingene. Å være røffere
i presentasjonen og overlate mer til
leseren, tror jeg ofte gir en leserglede.
Historieskrivingen kan ofte bli for
pedagogisk. Om ikke «cutup-teknikk»
skal tas i bruk, kunne en likevel lære mer
av filmfortellingens fremdrift.
Et annet miljø Gundersen roser
er Senter for næringslivshistorie på
BI, og trekker fram navn som Knut
Sogner. Han har imidlertid også vist
seg kritisk til oppdragshistorien som
disse næringslivshistorikerne skriver.
«Bestillingsverk er det nedsettende
ordet», skreiv han i en anmeldelse i 2012,
og fortsatte: «Dessverre blir disse oftest
lest, tror jeg, nesten bare av folk innen
de selskaper, bransjer og institusjoner
som omtales».10 Kjelker historikerne det
til når det gjelder formidling av denne
forskningen ut i mediene og samfunnet?
– Historieskrivingen er vel og
bra, for all del, men at få leser det er
jo et problem. Det blir gitt bort som
julegaver til ansatte og forbindelser.
Tidligere hadde avisredaksjoner flere
bokhyller hvor bøkene havnet som en
slags oppslagsverk. Et referansebibliotek
tror jeg det er færre og færre redaksjoner
som holder seg med.
Gundersen trekker likevel fram
lyspunkter. At Klassekampen har sin
middelalderspalte hver mandag, Kringla
heimsins, «er festlig».
– Det synes jeg er strålende, og
jeg tror det er populært lesestoff.

Aftenposten, som jeg ofte liker å si
dårlige ting om, er også veldig gode på
historie. De har startet et eget blad som
heter Aftenposten Historie. Men avisa
har ofte slik hurra-journalistikk, gjerne
på vegne av et eller annet arkeologteam
som har funnet noe. Alle arkeologer
som finner noe slås opp som sensasjoner
hele tida, mener Gundersen.
Flere «nederlag for historiefaget»?
Intervjuet etterlater ingen tvil om
at Håkon Gundersen har flere bein
og tastaturfingre i meningsbransjen
enn det mange andre av oss vil tillate
oss å ha. Bør historikerne oftere rase
fra seg etter midnatt – og ikke slette
resultatet? Spissformulere og harselere?
Smugtitte på Kampen om tungtvannet
for å innstudere virkemidlene? Eller
være stolte av å markere grensene mot
journalistikk og skjønnlitteratur og
at bøkene og artiklene våre markerer
stadig nye «nederlag for historiefaget»?

Noter

Morgenbladet, 30. januar 2015.
Dagbladet, 29. desember 2014.
33
Morgenbladet, 9. desember 2011.
4
3 Morgenbladet, 13. juni 2008.
5
Ibid.
6
Klassekampen, 11. januar 2003.
7
Morgenbladet, 21. februar 2003.
38
Morgenbladet, 3. juni 2011.
9
Gundersen leverte hovedfagsoppgaven Sam
Eyde og Jernsaken 1902–1913: en anledning til å
se ham alene ved Universitetet i Oslo i 1998.
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Morgenbladet 25. mai 2012
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Endene møtes. Fra Harper’s Weekly, 5.
juni 1869, Library of Congress Prints
and Photographs Online Catalog.
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QUIZ

6

Hvilken by var ved folketellingen i 1769
Norges nest største etter Bergen?

7

Hva var det Malcom McLean og Keith
Tantlinger fant opp på 1950-tallet som
revolusjonerte internasjonal handel?

8

Hvilken nåværende hovedstad var
sentrum for området som sto for nesten
50 prosent av all oljeproduksjon i verden
i år 1900?

Øystein Aadnevik
Seniorrådgiver i Olje- og energidepartmentet

1

Hvem ble i 1996 Norges første kvinnelige
olje- og energiminister? Hun måtte
imidlertid gå av etter bare to måneder
på grunn av hendelser i sin forrige
ministerpost.

2

Hvilket kvinnenavn kan settes etter
«spinning» for å få navnet på den første
spinnemaskinen som kunne benyttes
industrielt? Den ble oppfunnet i 1764
av James Hargreaves.

3

Hvilken betegnelse ble opprinnelig
brukt om spekulasjonsperioden som
begynte i Oslo i slutten av 1890-årene,
og som kulminerte i 1899 og endte med
krakket samme år? I Norge i dag brukes
begrepet først og fremst på den perioden
som ble skapt av konjunkturene under
første verdenskrig, særlig årene 1917 og
1918. Perioden kjennetegnes særlig av
en vill spekulasjon i aksjer, hovedsakelig
skipsaksjer.

4
5

På Forbes-listen over verdens mektigste
personer finner vi på 6. plass Janet Yellen.
Hvilken stilling har hun?
Hvilken kronologisk liste ser vi her?
Listen begynner med Sri Lanka, men
slutter ikke med Norge: Sri Lanka, India,
Israel, Den sentralafrikanske republikk,
Storbritannia, Portugal, Dominica og
Norge.

9

Hvilket rike ser vi markert her? Det
eksisterte i det 13. og 14. århundre og var
det største geografisk sammenhengende
riket som noensinne har eksistert?

Loven ble innført i 1909, og i 1918
stadfestet Høyesterett at loven ikke var
grunnlovsstridig.

14

15

ble brukt om handelsforbindelsen mellom
Nordvest-Russland og folket langs kysten
av Nord-Norge, så langt sør som til
Bodø i perioden fra 1740 og fram til
den russiske revolusjon i 1917?

17

11 Hva var den neolittiske revolusjon?
12 Hva ble utvunnet i Potosí-gruven i Bolivia
som la grunnlaget for Spanias rikdom på
1500- og 1600-tallet?

kalles loven, en del av konsesjons13 Hva
lovene, som skulle sikre at eiendomsretten til den norske vannkraften ikke
skulle tilfalle utenlandsk storkapital?
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Hva viser dette kartet?

ble Brent-feltet oppdaget. Det
20 Ivar1971
det hittil største oppdagede britiske
petroleumsfeltet og lå 185 km nordøst
for Skottland. Det viste seg siden at feltet
strakte seg over på norsk side. Hvilket ord
ble på folkemunne brukt om den norske
delen av Brent-feltet?

21 Hva het konferansen i USA i 1944 hvor

blant annet Verdensbanken og Det
internasjonale Pengefondet ble besluttet
opprettet?

kalles skolen innen samfunns22 Hva
vitenskapene som står for et syn på verden

16
10 Også kalt russehandel, hvilken benevnelse

Hvilket nedsettende begrep blir brukt
om et mellomamerikansk eller karibisk
land med korrupt styre og ensidig
næringsstruktur der internasjonale
selskaper gjerne har mer innflytelse over
landets styresmakter enn det innbyggerne
selv har, gjennom demokratiske valg?

1637. Hvilket produkt ble det spekulert i?

som tar utgangspunkt i at de rike statene
i verden trenger en perifer gruppe av
fattigere stater for å sikre rikdommen
sin? Sentrale personer innenfor denne
skolen er Raúl Prebisch, Paul A. Baran
og Andre Gunder Frank.
Hvilket land ble kalt juvelen i kronen til
det britiske imperiet, og hvem var det som
kronet dronning Victoria til keiserinne
av dette landet?
Hva het mannen som i sin nekrolog
ble beskrevet som «the father of public
relations» og som på vegne av United
Fruit Company og den amerikanske
regjeringen stod bak en kampanje for å
styrte den demokratisk valgte presidenten
i Guatemala, oberst Jacobo Arbenz
Guzman? Han ble portrettert i BBCprogrammet The Century of the Self fra
2002.

18

Hvilket firma ble grunnlagt 2. desember
1905 av Sam Eyde og Kristian Birkeland?

19

Man regner vanligvis med at verdens første
spekulative boble fant sted i Nederland i

betegnelse ble brukt på
23 Hvilken
1700-tallets handel mellom Europa,
Afrikas vestkyst og Karibia, som gikk
ut på å transportere varer fra Europa til
Vest-Afrika for salg der, kjøpe slaver som
ble transportert over Atlanterhavet til
Karibia eller andre steder i Sør- eller NordAmerika, for så å transportere sukker,
bomull, tobakk, fargetre, mahogni og mer
hjem til Europa?

24 I hvilken by ble United Nations Conference
on Environment and Development, også
kjent som Earth Summit, arrangert i 1992?

25 Hvilket

begrep ble introdusert av
forretningsmannen Enrico Mattei,
daværende sjef for det italienske statsoljeselskapet Eni, for å beskrive oljeselskapene som dominerte den globale
41

Svar på Quiz: side 68

?
debatt......

Hva het Romas rikeste mann i det
første århundret f.Kr. som sammen med
Cæsar og Pompeius dannet det første
triumviratet? Han var også kjent for å
slå ned slaveopprøret ledet av Spartacus.

27

Hvilken næringsgren i Europa ble på
1800-tallet nærmest utryddet av en
skapning med navnet phylloxera?

personer finner vi på 9. plass Segei Brin
og Larry Page. Hvilket firma har de
stiftet som gjør at de har gjort seg fortjent
til denne plasseringen?

29 Hvilket begrep, introdusert av den tyske

geografen Ferdinand von Richthofen på
1800-tallet, ble brukt om den flergrenede
historiske karavaneveien mellom Europa
og Kina som var i bruk allerede fra
100-tallet? Veiene gikk fra Middelhavet
og Svartehavet, henholdsvis sør og nord
for Det kaspiske hav.

var navnet på opprøret blant
30 Hva
urepresenterte arbeidere, særlig tekstilarbeidere, som fant sted i Firenze i
perioden 1378 til 1382?
Kilder, kart: Wikimedia commons.

s 40-42

Arbeidere fra Asia og Europa mingler under konstruksjonen av den transkontinentale jernbanen i NordAmerika. Fra Harper’s Weekly, 29. mai 1869, Library of Congress Prints and Photographs Online Catalog.
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Svar på Quiz:

26

28 På Forbes-listen over verdens mektigste

1. Grete Faremo
2. Jenny
3. Jobbetiden
4. USAs sentralbanksjef
5. Landene med første kvinnelige statsministre
6. Kongsberg
7. Shipping-containeren
8. Baku (Aserbajdsjan)
9. Det mongolske riket
10. Pomorhandelen
11. Overgang fra jeger- og samlerkultur til jordbrukssamfunn (opprinnelig brukt om overgangen
som fant sted i «den fruktbare halvmåne»)
12. Sølv
13. Hjemfallslovene
14. Bananrepublikk
15. Befolkningsvekst (i 2014, ifølge CIAs World Factbook)
16. India. Statsminister Benjamin Disraeli fikk dronning Victoria kronet til «Empress of
India» i 1877.
17. Edvard Bernays
18. Norsk Hydro (egentlig Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab)
19. Tulipanløker
20. Hjemmebrent
21. Bretton Woods
22. Avhengighetsteori
23. Trekanthandel
24. Rio de Janeiro
25. De syv søstre
26. Marcus Licinius Crassus
27. Vinproduksjon (en vanligere betegnelse på phylloxera er «vinlus»).
28. Google
29. Silkeveien
30. Ciompi-opprøret

petroleumsindustrien fra midten av
1940-tallet fram til 1970-tallet? Gruppen
bestod av Anglo-Persian Oil Company (nå
BP), Gulf Oil, Standard Oil of California
(SoCal), Texaco (nå Chevron); Royal
Dutch Shell; Standard Oil of New Jersey
(Esso) og Standard Oil Company of New
York (Socony, nå ExxonMobil).

43

Fotografi– fra illustrasjon til kilde
På årets HIFO-konferanse retter
historikere et selvkritisk blikk på fagets
svake engasjement i «the pictorial turn».
Den manglende interessen for bilder
avspeiles også i den biografiske sjangeren.
Det er viktig at historikere utnytter hele
kildespekteret aktivt, også potensialet som
finnes i fotografisk materiale.
Jens Petter Kollhøj
Fotokulturhistoriker og forskningsbibliotekar,
Nasjonalbiblioteket

B

ildet har vært sett som «sekundært»
i forhold til skrift, men det er
«påtrengende viktig at historikerne
framover kan beherske alle kildetyper
like godt». Dette skrev historieprofessor
Knut Kjeldstadli i Fortida er ikke lenger hva
den en gang var, en innføring i historiefaget
som kom i 1992, for over 20 år siden. Mye
tyder på at få historikere har tatt dette
poenget på alvor. For selv om fotografier
er en selvsagt ingrediens i for eksempel
biografier, er det sjelden at biografens
nitidige nysgjerrighet og granskende
blikk omfatter fotografiene. Interessen
er knyttet til funn, språk, teoretiske
posisjoner, hvordan kildematerialet har
blitt tolket, hva som burde vært utelatt.
Lyspunkter
Biografer har ikke alltid mye bildemateriale til rådighet, men fotografier
har blitt gjengitt i stort antall i mange
biografier de seineste årene. Jeg har
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sett på et utvalg biografier fra en
lengre tidsperiode, og gjennomgangen
indikerer at fotografier sjelden får den
oppmerksomheten de fortjener. Det er
enkelte lyspunkter. I noen biografier
brukes fotografier aktivt, som motor i
fortellinger og som bærebjelker i analyser.
Et godt eksempel er kapitlet
«Mørkerommet» i det femte bindet av
Tor Bomann-Larsens monumentale
biografiverk om kong Haakon VII og
dronning Maud. Kapitlet handler om
det ikoniske fotografiet av Haakon og
Olav ved bjerketreet i Molde, tatt av Per
Bratland i april 1940. Bomann-Larsen
kombinerer sceniske beskrivelser med å
sette fotografiet inn større sammenhenger,
og inkluderer en kort innholdsanalyse.
Et annet eksempel er når historiker
og journalist Arnhild Skre tolker et visittkortportrett av forfatteren Ragnhild
Jølsen, på side 198–199 i biografien
fra 2009. Skre skriver blant annet at
«Munnen hadde noe av Mona Lisa, to
millimeter mer alvorlig i munnviken, men
like følsom og uutgrunnelig. Blikket virket
trist eller fornærmet. Hun så ned mot
høyre. Var hun så nedstemt at hun ikke
klarte å skjule det selv når hun var hos
fotografen?»
T.h. Ethvert fotografi kan analyseres som
konstruksjon, og som element i kulturell
kommunikasjon. Noen fotografier er mer åpenbart
iscenesatte enn andre. En undersøkelse av serier
og et større antall kan gi kunnskap som analyse
av et enkeltbilde ikke vil kunne gi. Portrettserie,
Aslaug Vaa. Fotograf: ukjent, uten datering.
Eier: Nasjonalbiblioteket, blds_06983_b.
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Interessante spørsmål i en innholdsanalyse av et gruppebilde er hvorfor personene befinner seg der de
er i komposisjonen, og hvordan nærhet og avstand mellom personene kommer til uttrykk. Karoline og
Bjørnstjerne Bjørnson sammen med barna. Fra venstre: Dagny Sautreau, Bjørn Bjørnson, Einar Bjørnson,
Erling Bjørnson og Bergliot Ibsen, Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson foran. Fotograf: Ludvig Forbech, ca.
1898. Eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_BB1476.

Kanskje Skre går litt langt i tolkningen,
men forholdet hun etablerer mellom
fotografiet og Jølsens tilværelse er relevant.
Interessen er også smittende, og en leser
kan med fornyet engasjement bla tilbake
til gjengivelsen av fotografiet. Arnhild
Skre inkluderer også et fotohistorisk
poeng ved å peke på dette portrettet
som element i relasjonsbyggingen mellom
Jølsen og Carl Dørnberger. Å utveksle
fotografier i kjærlighetsrelasjoner og
nettverksbygging har en historie like lang
som fotografiet selv.
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Tradisjonell biografisk bildekultur
Hvis vi ser lengre bakover i tid er det også lett
å finne biografier der bilder har stått sentralt.
Et eksempel er den lille utgivelsen
Camilla Collett av litteraturviteren Lilly
Heber, som kom i 1913. På de 79 sidene
var det gitt plass til 11 bildegjengivelser.
Bildene ble plassert fortløpende i teksten,
og inkluderte landskap og bygninger på
Eidsvoll, Camilla Colletts foreldre, og de to
mennene med størst betydning i hennes liv:
Johan Sebastian Welhaven og Peter Jonas
Collett. Camilla selv var avbildet fem ganger.

Dette utvalget av bilder, plasseringer og
bildetekstenes karakter har motstykker i vår
tids utgivelser, og Hebers bok om Collett
viser at bruken av fotografier lenge har inngått
i og bidratt til å definere det jeg vil betegne
som «tradisjonell biografisk bildekultur».
Denne bildekulturen kjennetegnes ved at
bildene ikke behandles eksplisitt i tekst,
de aktiveres ikke som kilder. Bildetekstene
er gjerne knappe og faktaorienterte
opplysninger – personnavn, stedsnavn,
dateringer – eller korte kommentarer som
dreier seg om de avbildede. Fotografiene
plasseres fortløpende innskutt i større eller
mindre avstand til en passende tekst, eller
de skilles ut og samles i form av et eller
flere såkalte «bildelegg». Et bildelegg har
en annen papirkvalitet enn resten av boka,
og bildene gjengis gjerne i farger.
Hans Fredrik Dahl har beskrevet
biografienes «uunngåelige ingredienser»:
slektsbakgrunn tilbake til besteforeldrene,
oppvekstår og modningsår, livets fulle blomst,
tilbaketrekning, sykdom, ensomhet og død.
Bildeutvalget i den tradisjonelle biografiske
bildekulturen har tette forbindelser til
disse temaene. Litteraturviteren Marianne
Egeland har gjennomført et omfattende
forskningsarbeid på biografier. Hun sier at
bilder av hovedpersonene i ulike livsstadier,
av familien, steder de har bodd, og andre
motiver eller personer av varierende
relevansgrad, nå er å regne for standard
utstyr i en moderne biografi.
Bilder kan være tatt inn mer eller mindre
gjennomtenkt som selvfølgeligheter i en
tradisjonell biografisk bildekultur. Men
uavhengig av i hvilken grad utvalg og
plassering er bevisst, har bilder alltid en
virkning på leseren.
Illustrasjoner som retorikk
Som journalistveteranen Andreas

Hompland har sagt det i tilknytning
til den daglige bildebruk-praksisen i
aviser: «Der ligg det mindre tanke bak.
Men dermed er det ikkje sagt at den
rutiniserte bildebruken er meiningslaus i
kommunikasjonen. Tvert imot.»
Bildematerialet i biografiene beskrives
gjerne som «illustrasjoner». Ordet
illustrasjon kan spores tilbake til latin, og
betydningen «å lyse opp, belyse». Begrepet
innebærer et forklarende eller opplysende
bilde knyttet til en tekst. Det forklarende
aspektet utelukker ikke at en illustrasjon
også kan betraktes som dekorasjon.
I Lilly Hebers bok om Camilla Collett
framheves ett av bildene spesielt, gjennom
utstyr og trykk. Det dreier seg om en
avfotografering av en marmorskulptur
av Collett som ble utført av kunstneren
Ambrosia Tønnesen. Bildet er gjengitt
på et tykkere papir enn det som brukes
ellers i boka, og dekkes av et innlimt
silkepapir. Å bla det gjennomsiktige arket
forsiktig til side markerer ikke bare en
høytidelig handling, men også et brudd
som inviterer leseren til å studere bildet
nærmere. Måten fotografiet skilles ut og
framheves på er velegnet til å minne om at
ingen bildegjengivelser er betydningsløse.
Anne Margit Løvland er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder,
og jobber med multimodalitet, medier
og læremidler. I en artikkel fra 2014
analyser hun illustrasjonstradisjoner og
sannhetsbegreper i legebøker og bøker
om religion, i en sjanger hun betegner
som opplysningslitteratur. Løvland
påpeker at visuelle elementer blir brukt
som del av tekstens retoriske stemme,
i en visuell retorisk stemme. Innenfor
retorikken brukes «etos» om tillit og
troverdighet mellom taler og publikum,
og «patos» dreier seg om vekke følelser
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hos mottakeren. Løvland trekker inn disse
klassiske retorikk-begrepene, og sier at
bildemateriale kan bygge opp sterkere etos
og uttrykke tekstlig patos på en tydeligere
måte.
Også Marianne Egeland vektlegger
at fotografier styrker tekstens inntrykk
av autentisitet. Ifølge Egeland forsterker
bildene det autentiske insider-preget, det
gjør menneskene levende, og bidrar til å
skape atmosfære.
Å forstå fotografienes og illustrasjonene
som retorikk kan tas et teoretisk skritt videre
ved hjelp av Jens E. Kjeldsen og begrepet
visuell retorikk. Kjeldsen er opptatt av
hvilken makt og påvirkningskraft bilder
har. I artikkelen «Retoriske kvaliteter i
billeder» fra 2003 viser han blant annet
at bildekunsten er en retorisk disiplin,
og slår fast at vi også argumenterer med
bilder. Kjeldsen påpeker det problematiske
i at vi vanligvis oppfatter bilder som speil
av virkeligheten. Dette innebærer risiko
for at vi overser at et bildes uttrykk er en
konstruksjon, og at bildebruken er retorisk.
Kjeldsen ser bilder som retorisk evidentia.
«Evidentia» kan defineres som en levende,
direkte og visuell presentasjon av hendelser
som tilhørerne føler at de ser med egne øyne.
Som retorisk evidentia kan bildene bidra til
overbevisning: persuasio.
Det er viktig at biografene er
oppmerksomme på at fotografier aldri vil
være «bare» illustrasjoner, eller «vinduer
til virkeligheten». De er bærere av
kulturell kommunikasjon, og objekter med
utsagnskraft og tolkningsmuligheter. Denne
erkjennelsen kan inspirere til ytterligere
granskning av fotografier, med muligheter
for å få svar på flere relevante spørsmål.
Fotografier som kilder
Knut Kjeldstadli understreker i likhet med
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Kjeldsen at fotografier er konstruksjoner.
I Fortida er ikke lenger hva den en gang
var avviser Kjeldstadli det han betegner
som et naivt syn på fotografier, de er ikke
bare avbildninger av virkeligheten: «De
er utvalgte utsnitt av virkeligheten, sett
gjennom et temperament, dandert for visse
formål.» Fotografene tar ikke bilder, de
lager bilder. Kjeldstadli hevder at å bruke
bilder som illustrasjon vanligvis betyr
å vise noe som er kjent fra annet hold,
bildene velges ut fra pedagogiske eller
estetiske kriterier, eller for å underholde.
Bildemateriale kan brukes til mer enn
illustrasjon, til å svare på spørsmål, som
kilder.
Kjeldstadli ser det som mulig å
utnytte bilder både som levninger
og beretninger. Dette er ikke uten
videre en uproblematisk posisjon, og
tilnærmingen til fotografi som kilde
gjennom dette faghistoriske skillet har
fått gjennomgå mye teoretisk elting. En
løsning er å konsentrere seg om andre
perspektiver og tilnærminger, som ved å
følge en kunsthistorisk analysemodell slik
Kjeldstadli faktisk legger opp til.
Kildeverdien til fotografier må
diskuteres i forhold til spørsmål som ønskes
besvart, og hva materialet kan egne seg til
å gi svar på. Fotografier skapes innenfor
kulturelle rammer og konvensjoner, og
materialet vil ha en tendens til å være
overfylt av det sosialt aksepterte, det
minneverdige og ikke-tabuerte. Fotografier
vil dermed kunne bidra til oppmerksomhet
på det tradisjonelle og «kjedelige», ikke til
å avdekke det skjulte og hemmeligholdte.
Et tema som gjerne vekker stor
oppmerksomhet innenfor biografisjangeren er seksualitet. Svar på spørsmål
knytta til dette temaet vil vanligvis være
vanskelig tilgjengelige i fotografisk

Peter Larsen skriver i tilknytning til dette
fotografiet: «At det er snakk om en fotografisk
konstruksjon, røper bildene selv, papirarket er
i virkeligheten en avis, og det store vinduet
bak ham er et malt bakteppe som forestiller
en klassisk buegang.» Portrett, Henrik
Ibsen. Fotograf: Gustav Borgen, 1901.
Eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_ib1a2001.
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materiale. Men nærlesing og tolkninger
av fotografier kan være nyttige hvis
perspektivet utvides til intimitet og
mellommenneskelige relasjoner, til makt
og kjønnsperspektiver. For spørsmål
knytta til nettverksbygging og vennskap
kan det også være utbytterikt å rette det
granskende blikket mot fotografiene som
gjenstander. I mange biografier gjengis
fotografier beskåret, ofte uten at dette
kommenteres. Men står det en hilsen
på pappen under bildet, eller kanskje på
baksiden?
En forbilledlig behandling av
fotografisk materiale er utført av
medieviter og fotohistoriker Peter Larsen.
Han kombinerer grundige fotohistoriske,
kulturhistoriske og personalhistoriske
analyser til en visuell Ibsen-biografi, Ibsen

og fotografene. 1800-tallets visuelle kultur.
Larsen viser hvordan Henrik Ibsen formet
og kontrollerte sitt visuelle uttrykk, og
bevisst brukte fotografier til å bygge sosiale
nettverk og markedsføre sitt forfatterskap.
Peter Larsen kan sammen med
Tor Bomann-Larsen og Arnhild Skre,
som jeg var inne på innledningsvis, stå
som eksempler på at det er fullt mulig
for biografer og historikere å rette et
kildegranskende, nysgjerrig og kritisk
analyserende blikk mot fotografier.
Bildet har alt for lenge vært sett som
sekundært i forhold til skriftlige kilder.
Det er påtrengende viktig at historikere tar
poenget i Knut Kjeldstadlis nå 23-årgamle
innspill på alvor. Det er i fagets interesse
at fotografier tildeles betydning på linje
med andre kilder.
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Originalbilder fra Bergen
Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

D

Til venstre: Johan F. L. Dreier, Himmelfarten. 1800–30. Penn og akvarell, 188x122mm. Til høyre: Marcus
Selmer, 101. Fiskedrager fra Bergen. 1872. Fotografisk visittkort, kolorert, 100x60mm. Nasjonalbiblioteket.
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a fotografiet ble etablert som
bildemedium kunne fotografene
bygge videre på etablerte motiver. Disse
to originalbildene, en tegning og et
fotografisk visittkort fra hver sin epoke
på 1800-tallet, kan fortelle oss noe om
den store utviklingen når det gjelder
produksjon og distribusjon av bilder.
Johan Fredrik Leonard Dreier
(1775–1833), som står bak tegningen
til venstre, virket som «tegnemester» i
Bergen fra 1800 til sin død. Blant hans
store produksjon finnes en serie som
fremstiller bergensoriginaler, «mærkelige,
for det meste halvtussede mennesker, som
det vrimlet av i Bergen i gamle dage» heter
det i katalogen til Dreierutstillingen i
1917. Det fremholdes at Dreier gjennom
sin detaljrikdom i penn og akvarell «etter
naturen» er en god kilde til Bergenslivet i
de første årtiene av 1800-tallet.
Bildet viser en historisk person som
Dreier har kunnet observere og gjengi,
nemlig Hardi Felgenhauer Sinchelberg
(1753–1828), kalt «Himmelfarten», som
livnærte seg av å bringe fisk på døren
til folk. Kopiering av bildene ble gjort

for hånd, en tidkrevende prosess som
bidro til at Dreiers tegninger til slutt ble
utkonkurrert av det trykte litografiet.
I 1872 averterte fotografen Marcus
Selmer sin versjon av motivet, «101.
Fiskedrager fra Bergen». Fotografiet
inngikk i katalogen hans av bilder «efter
naturen optagene» fra 1872, sortert
under «Norske Nationaldragter. I
Vesitkortformat, colorerede». Fotografiene
kunne effektivt mangfoldiggjøres og
distibueres gjennom utsalg i de store
byene, der den gryende turistnæringen,
blant annet reisebyrået Bennet, sørget
for kundegrunnlaget.
Selmer har g jort to separate
opptak: ett av en utkledd modell mot
nøytral bakgrunn og ett av et bilde fra
Torgalmenningen med Fisketorget. Disse
ble satt sammen og fotografert på nytt.
Det er således tatt i bruk fotografiske
virkemidler som montasje, retusjering,
kolorering og tegning for å skape bildets
illusjon. Slik åpnes den historiske
tegningens konkrete motiv opp for ny
bruk og virkningshistorie i det iscenesatte
fotografiets tegn.
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