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Lederen har ordet

Thomas V.H. Hagen (Foto:privat)

Thomas V.H. Hagen
Leder, HIFO

Kjære HIFO-medlemmer

Mer kunnskap om medlemmene

I

slutten av oktober arrangerte HIFO styre- og lokallagsseminar, slik vi alltid gjør om
høsten. Planen var å reise til Bodø, der HIFO Bodø hadde laget en spennende faglig
ramme rundt seminaret, med samisk mangfold som hovedtema. Etter noe tvil besluttet
styret å avlyse det fysiske seminaret. Isteden møttes rundt 20 styre- og lokallagsrepresentanter
til en digital halvdagssesjon fredag 30. oktober. To av innlederne som var invitert til å
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holde innlegg under seminaret i Bodø, leverte kortere versjoner av sine innlegg digitalt,
med påfølgende diskusjon. Det ble en fin opptakt til neste sekvens, der vi diskuterte to
saker av stor betydning for foreningen: kommunikasjonsstrategi og revisjon av vedtektene.
Forslag til revisjon av vedtektene vil bli lagt fram til behandling av årsmøtet neste år.
Arbeidet med kommunikasjonsstrategi vil fortsette gjennom vinteren, noe medlemmene
forhåpentlig vil se flere resultater av, både på kort og noe lengre sikt. Ny nettside og mer
synlighet i sosiale medier er blant satsingene. Promofilmer med tanke på å rekruttere
masterstudenter og nyutdannede som medlemmer, er også på trappene, og vil være i
omløp før jul. Vervekampanjen fortsetter for fullt. Og det er flere vervepremier på lager
for flinke ververe!
Som de fleste har fått med seg, gjennomførte vi i høst en medlemsundersøkelse.
Det var svært gledelig at så mange av våre medlemmer tok seg tid og bry til å besvare
undersøkelsen. Vi mottok over 300 besvarelser. Det betyr at vi har et veldig solid grunnlag
for å stake ut kursen for foreningen videre. Vi lover selvsagt å beholde og videreføre alt
som fungerer godt, og så trenger vi å fornye og forbedre oss på en del områder. Om dette
mottok vi mange gode råd og tips. Det er vi i styret veldig takknemlige for. Resultatene
fra undersøkelsen vil bli behørig presentert i et senere nummer av Historikeren.
Noe av det viktigste HIFO gjør, er å arrangere Norske historiedager. Det viser også
svarene fra medlemsundersøkelsen. Informasjon om hva vi har i vente neste sommer, vil bli
sendt ut om ikke altfor lenge. Det som er helt sikkert, er at Norske historiedager 2021 vil
bli gjennomført – på en eller annen måte. HIFO trenger å ha en konferanse å se fram til.
Medlemsundersøkelsen bekreftet også hvor viktig medlemsbladet er for foreningen.
Det er betryggende å vite. Jeg ønsker dere derfor god lesing videre av dette nummeret.
Håper det kan være til inspirasjon for utøvelsen av historikergjerningen gjennom resten
av den mørke årstida.
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S

om forsidebildet hinter til, holder vi i dette nummeret fram med dekningen av pandemiens
påvirkning på historikernes arbeid, denne gangen med fokus på undervisningen.
Lektorstudent Vemund Eidskrem forteller om utfordringene han møtte underveis i
praksis under i pandemien, mens masterstudent Vera Fiveland skriver om sine erfaringer fra
i vår med innspurten av masterarbeidet. I Trondheim har Maria Antonie Sæther bedrevet
journalistisk virksomhet, og har forhørt seg med både studenter og ledelse om hvorvidt de
mener historiefaget noen særegne kvaliteter som vanskeliggjør digital undervisning. (Les
intervjuet for svar!) Ved USN i Bø i Telemark var de nok bedre forberedt enn de fleste på
overgangen til digital undervisning i vår, og Nils Ivar Agøy deler noen av sine triks med oss.
Ettersom vi selv ikke får reist så mye i høst og i vinter, kan man hygge seg med
reiserapportene til Oskar Aanmoen og Birthe Ø. Kristiansen.
Helge Pharo og Jarle Simensen har bidratt med et minneord over Kåre Tønnesson,
som gikk bort i fjor høst. Her trekker de blant annet fram hans internasjonale engasjement
og hans bidrag til å få Verdenskongressen for historikere til Oslo i 2020, og hans interesse
for å prøve ut nye virkemidler i undervisningen.
I dette nummeret får også et innblikk i noe mer utradisjonell historieformidling.
Initiativstaker Ida Evita de Leon forteller om hvordan «Black History Month Norway»,
som ble etablert i 2019, bruker historiefaget for å nyansere synet på minoriteter i Norge.
Ruben Aas Arvesen på sin side, stiller spørsmålet om hva trykkefrihetshistorie har på
Instagram å gjøre.
Etter forespørsel fra leserne, forsøker vi oss i dette nummeret på å komme med en
oversikt over innleverte masteroppgaver fra vårsemesteret 2020. Lista er ikke komplett,
og vil bli supplert ved seinere anledninger. Her er det mange interessante tema, og vi vil
anbefale den interesserte leser til å søke opp publikasjonene på de ulike institusjonenes sider!
God lesning!

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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Reiserapport

Arkivbesøk til Bernadotte-arkivet
3.-6. februar 2020
Oskar Aanmoen
Historiker og mottaker av HIFOs reisestipend

Takket være en personlig god-kjennelse
fra den svenske kongen og god hjelp i
Bernadotte-arkivet, har jeg fått innsyn
i helt nytt kildemateriale. Takket være
innsynet og hjelp fra slottsarkivar Arvid
Jakobsson har jeg kunnet kartlegge
kongens liv og tanker på en måte som
ellers ville vært umulig. I år, 2020, er det
160 år siden Karl XV ble kronet til konge
av Norge og Sverige. Mine arkivbesøk
til Stockholm har vært med på å gi ny
innsikt i flere aspekter ved kongens liv,
og frembringe informasjon som tidligere
ikke har vært belyst.
Dette var den siste i rekken av flere reiser
jeg har hatt til arkivet. Selv om arkivet etter
Karl XV er et av de minste i Bernadottearkivets samling, inneholder det en
rekke spennende dokumenter som flere

historikere bør se verdien av. Denne reisen
gikk til å se igjennom dokumenter relatert
til flere spennende sider ved kongens liv og
virke. Etter å ha avsluttet å se igjennom
kongens angrepsplaner mot Russland
som aldri ble gjennomført i praksis, så jeg
gjennom en hel del brev mellom kongen og
hans slektninger. Det finnes blant annet
rikelig med dokumentasjon på kongens
planlagte ekteskap med den 18 år gamle
polske grevinnen Marya Krasińska, som
heller aldri ble gjennomført.
At en slik reisestipendordning i regi
av HIFO finnes er et viktig tilskudd i
historikeres arbeid. Det muliggjør reiser
som ellers ikke kunne blitt gjennomført.
Jeg takker HIFO for deres bidrag til
mitt prosjekt og ser frem til biografiens
publisering i ikke uoverskuelig framtid.

Arkivmateriale i Bernadotte-arkivet i Stockholm. Foto: privat.

T

akket være reisestipend fra HIFO
kunne jeg fra 3.-6. februar 2020
gjennomføre min siste arkivreise
til Bernadotte-arkivet i Stockholm,
i forbindelse med mitt pågående
biografiprosjekt om Kong Karl XV. Dette
besøket markerer slutten på en rekke

6

besøk til arkivet for å gjennomgå det
fullstendige arkivet etter kong Karl XV.
Det er skrevet biografier om Karl XV før,
men sist det skjedde var i 1953, og den
var på svensk. Det har ikke utkommet
en norskspråklig biografi om Karl XV
siden 1893.

Oskar Aamoen foran arkivet i Stockholm. Foto: privat.
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Reiserapport

Reiserapport fra besøk på lesesalen på
Rigsarkivet i København 13. desember 2019

Birthe Ø. Kristiansen
Arkivar og historiker ved Jarlsberg hovedgård/Stamhuset
Jarlsberg og mottaker av HIFOs reisestipend

U

ndertegnede takker så mye for
tildelingen som gjorde det mulig å
reise til København og besøke Rigsarkivet
13. desember 2019. Formålet med
turen var ambisiøs. Jeg skulle granske
dokumenter i privatarkivet fra en dansk
diplomat, Herman Anker Bernhoft, med
det formål å finne tegn på diplomatiske
nettverk og i særdeleshet nettverk med
norsk diplomati.
Når man nå er så privilegert å jobbe
som arkivar i det daglige, så lurte det seg
inn den tanken at man burde ha en plan
B i tilfelle arkivet til ovennevnte Bernhoft
ikke ville gi fra seg de opplysninger jeg var
på jakt etter. Jeg hadde derfor også søkt
om innsyn i noe materiale fra det danske
udenrigsministeriet, hvor ovennevnte
Bernhoft også er representert. Og lurt
var det, privatarkivet til Bernhoft var
sørgelig tomt for nettverksavslørende
korrespondanse og forbindelser, jeg
konkluderte raskt at slike nettverk da,
som nå, ofte er basert på samtaler og
møter, som så absolutt ikke blir skrevet
ned i den form jeg var ute etter. Men
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å ikke finne noe er også et svar, men
artikkelen jeg hadde sett for meg forsvant
midlertidig sakte ned i vasken.
Plan B ble umiddelbart iverksatt, da
dagen så vidt hadde blitt kl. 10 og arkivaren
hadde langt fra gitt opp dokumentånden.
Jeg hadde søkt om innsyn i det danske
udenrigsministeriets arkiv vedrørende
Traktater (Arkivserie E 5) og der i blant
saken om Grønlandsprosessen, og
materialet om Baron Wedel Jarlsberg
(også i katalogen så nydelig kaldt
D-rekken 4b Grønlandssagen – Baron
Wedel Jarlsberg). Her var det i sannhet
materiale nok for flere dager å tråle
igjennom, for en lykke! I forbindelse med
min masteroppgave om Grønlandssaken,
var det da ikke tid og rom å undersøke
kildene til danske myndigheters syn på
saken og diplomaten Wedel Jarlsbergs
befatning. Nå kunne jeg endelig sjekke
om de kildene som var brukt faktisk
stemte overens med den oppfattelse som
ble antydet, at danskene var innforstått
med å inngå forlik med Norge om
Grønland i 1932.

Telegram fra Wedel Jarksberg til Bernhoft i den
danske udenrigsministeriet. Foto: privat.

Eske merket E 5 Traktater «Grønlandsprocessen
1» og «ENB, Enestående national betydning».
Foto: privat.

Jeg ble flyttet fra min tildelte leseplass
opp til plassen rett ved lesesalvakten,
materialet var merket ENB, som jeg
fikk vite var «Enestående National
Betydning», og da måtte arkivaren passe
på arkivaren, vel, de visste jo ikke at jeg
er arkivar, men jobben sin tok de på
alvor. Det var for øvrig lett vemodig
å sitte på lesesalen, forstod at den ved
årsskiftet 2019/2020 skulle flyttes til
en langt mer moderne fasilitet i Den
sorte diamant, for øvrig ganske lang

unna kildene. Åpningstidene skulle
også innskrenkes. Det virker da som
en nordisk trend at man ikke ønsker
besøk i statens arkiver...
Materialet er sett igjennom og
avfotografert. Innholdet var veldig
spennende, her ligger masse interessante
dokumenter. Målet mitt er å få til en
artikkel, som vil supplere den allerede
avleverte masteren.
Takker så mye for reisestipendet som
gjorde besøket på Rigsarkivet mulig!
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Minneord

Kåre Tønnesson (1926-2019).
Helge Pharo og Jarle Simensen
Universitetet i Oslo

I

fjor gikk Kåre Tønnesson bort som en
av de siste fra «det gamle instituttet»,
der klassikere som Steen, Seip, Schreiner
og Holmsen regjerte, etter at historie var
etablert som eget institutt i 1951. Han ble
ansatt som universitetslektor i 1958 og ble
professor i 1969. Kåre Tønnesson var en
allsidig historiker, men satte særlig spor etter
seg ved de bidrag han gav til forskningen
omkring den franske revolusjonen og de
impulsene han dermed brakte inn i det
norske historikermiljøet.
Etter å ha blitt cand.philol. med historie
hovedfag i 1952, reiste Tønnesson til Paris
og ble en del av Albert Sobouls miljø,
preget av den venstreorienterte, tradisjonen
i fransk revolusjonsforskning med vekt
på klasseanalyse og «historie nedenfra».
Resultatet ble avhandlingen La Défaite
des sans-culottes, underklassenes nederlag,
som han disputerte på i 1959, og som gikk
rett i den klassiske marxistiske tradisjonen.
På den tiden Kåre Tønnesson dro
til Paris, var det knapt noen andre ved
Historisk institutt som forsket i ikke-norske
temaer i moderne historie, hverken i andre
lands eller internasjonal historie. Dette
hadde vært annerledes i mellomkrigstiden,
både Halvdan Koht og Edvard Bull
hadde arbeidet for en internasjonalisering
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av faget i bred forstand, og Koht var en
drivkraft for at Oslo ble åstedet for den
første Internasjonale historikerkongressen
i 1928. Men Koht hadde for lengst gått
av da det nye instituttet ble opprettet, og
han fikk lite direkte virkning for miljøet
der. Heller ikke Arne Ording, som hadde
arbeidet med den franske revolusjonens
historie, og som delte sin tid mellom
universitetet og Utenriksdepartementet,
ble noen miljøbygger.
Da Tønnesson kom tilbake fra
Paris, ventet en tilpasning til det norske
historiske miljøet. Det var arbeid med
norsk historie som gav generell kompetanse
og status, dessuten var finansieringen av
arkivstudier i utlandet alltid et problem.
Som universitetsstipendiat i 1960-63
gikk han derfor i gang med bind 4 av
Sentraladministrasjonens historie, et
prosjekt som neppe lå hans hjerte nær, og
som kom til å vare i nesten tjue år før de
første tre bind ble publisert i 1979. «Kjedelig
inntil det uleselige» var hans lakoniske dom
om resultatet.
Men det internasjonale engasjementet
var ikke lagt på hylla underveis. Han
opprettholdt kontakten med miljøet i
Paris, og som konsulent for Den norske
Nobelkomite på 1960-tallet produserte han

Kåre Tønnesson, 1981. Foto: Leif Ørnelund (Oslo Museum)
en lang rekke uttalelser om internasjonal
samtidshistorie. Liksom Koht engasjerte
han seg i internasjonalt samarbeid og
var styremedlem i den internasjonale
historikerorganisasjonen, Comité
International des Sciences Historiques i
perioden 1975-85. Med sine kontakter og
språkkunnskaper var han den selvsagte
talsmannen/representanten for Historisk
institutt og HIFO da vi på kongressen i
Quebec i 1995 søkte om og fikk tildelt
arrangementet av verdenskongressen i 2000.

Samtidig oppmuntret han yngre historikere
til å engasjere seg i ikke-norsk historie,
han var enestående hjelpsom overfor
alle som trengte hjelp. Fernand Braudels
innflytelsesrike globale perspektiver på
sammenhengene mellom verdensøkonomi
og lokal utvikling, i og utenfor Europa,
hadde han imidlertid ikke brakt med seg
fra Frankrike. I studieplanen på instituttet
het det enkelt nok at historie handlet om
«samfunn i endring».
Fra slutten av 1970-tallet viet Kåre
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Tønnesson igjen det meste av sin tid til
internasjonal og fransk historie. I årene
1980-90 var han medlem av redaksjonen
for Aschehougs Verdenshistorie og skrev
selv bind 10, To revolusjoner 1750-1815
(Oslo 1985), et verk som er oversatt til en
rekke språk og som i 2020 fortsatt brukes
som pensum for historiestudenter ved
Universitetet i Oslo.
Til 200-årsjubileet for den franske
revolusjon kom Revolusjonen som rystet
Europa. Frankrike 1789-1815. Spørsmålet
omkring vitenskapelighet i oversiktshistorie
ble aktualisert i disse arbeidene.
Tradisjonelle skillelinjer fra Kristian
Erslevs tid mellom historieforskning og
historieskriving ble brutt opp. Det var også
første gang historikere skulle håndtere en
andel av illustrasjoner på opptil 25 prosent.
Forfatterne ble selv tildelt det endelige
ansvaret for billedvalg og billedtekster og
dermed tvunget til bevissthet om hva dette
betyr for det totale bilde som et historisk
arbeid vil skape.
Kåre boltret seg i disse diskusjonene,
idérik i redaktørteamet og en skarpsindig
leser. Han var opptatt av at tekstene skulle
bli best mulig, også der han kunne være
uenig i substansen. Til forskjell fra mange
historikere var han genuint interessert
i å forstå synspunkter han ikke delte. I
sine egne fremstillinger var han kjølig
redegjørende og sammenfattende, i
revolusjonshistorien fra 1989 også med vekt
på den historiografiske debatten. Han hadde
inngående kjennskap til forskningshistorien
og formidlet denne i en rekke artikler på en
uvanlig interessevekkende måte.
Kåre holdt fast ved sitt arbeid med
fransk historie og revolusjonen langt inn
i pensjonsalderen. I 2007 publiserte han
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Madame de Staël. En høyst uvanlig kvinne.
Sammen med hans artikkel i Kvinnenes
kulturhistorie bidro den til å gjøre kvinnene i
revolusjonen levende for et norsk publikum.
I dette som i det meste hadde han støtte i
sin allsidig begavete kjære Birgit, som kom
fra det beste danske kulturborgerskap. De
to hadde allerede i 1969 sammen utgitt en
forkortet utgave av Alexis de Tocquevilles
Om demokratiet i Amerika (ny utg.1995).
Affinitet for det danske, det engelske og aller
mest det franske, inngår i koden for Kåres
personlighet. Den faglige smittevirkningen
på sønnene har vist seg å være stor.
Da 200-årsjubileet for revolusjonen
skulle feires i 1989, var sammenbruddet
i de sosialistiske statene i Øst-Europa
underveis. Da hadde François Furet også
startet sitt frontalangrep på den marxistiske
tradisjonen i fransk revolusjonsforskning
som Kåre hørte til: De ble beskyldt for å
sympatisere med idéene fra den radikale
fasen av revolusjonen, Velferdskomiteens
diktatur i Jakobinerklubbens regi, ideer
som foregrep de totalitære regimene i
det 20-århundre. Både Soboul og hans
etterfølger ved Sorbonne, Michel Vovelle,
var partimedlemmer til det siste. «Er min
far en jakobiner?», spør sønnen Stein i
sitt bidrag til festskriftet da Kåre fylte
70 år. Han svarer nei, i begrepets snevre
betydning, men noterer som et tankekors
at han lukket ørene for opplysning om
hvor ille det var i Sovjetunionen og ØstEuropa. I så måte delte han en tendens
blant vesteuropeiske venstreintellektuelle.
Kåre reflekterte over denne debatten i flere
artikler i 1989-90.
Kåre hadde en genuin interesse for
undervisning. I forelesningene hans var
det ingen lettvint veltalenhet som stilte

Kåre Tønnesson (midten) og William Nygaard (høyre) i Aschehougs lokaler i Sehesteds
gate, 1981. Foto: Leif Ørnelund (Oslo Museum)
seg mellom tilhører og stoff, vi fulgte med
på letingen etter svar på de spørsmål han
stilte. Han var den første som allerede
på 1960-tallet eksperimenterte med
studentassistent i undervisningen, og
han ville ha gledet seg over at dagens
premielærere ved IAKH benytter seg av det
samme. Interessen for formidling tok han
med seg som medredaktør i lærebokverket
Spor i tid for den videregående skolen
(1995).
I all faglig virksomhet var det en
intellektuell friskhet ved Kåre som virket
befriende. Han var motforestillingenes
mann. Han hadde en glede ved

analyse, nesten gutteaktig spørrende,
noe som virket til å gi en student eller
stipendiat en følelse av jevnbyrdighet og
betydning. I konfliktsituasjoner, som
dekanus, komitemedlem eller redaktør,
demonstrerte han egenskaper som alle,
ikke minst historikere, kan ha noe å lære
av: Stå litt tilbake, stille spørsmål, forsøke å
begripe de ulike standpunktene, holde en
vennlig form, få tingen avgjort og komme
videre. Alt dette falt ham lettere fordi han
hadde en trygghet i sin personlighet og
sin sosiale bakgrunn. Det er en gave
til et fagmiljø å ha fått oppleve en slik
personlighet og faglig impuls.
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Undervisning under pandemien

I grevens tid
Vera Raudberget Fiveland
Masterstudent i historie, UiO

I

månedsskiftet januar/februar var
jeg på arkivreise i Paris for å besøke
UNESCO-bygningen, et steinkast
unna Eiffeltårnet. Jeg skulle undersøke
og skanne møtereferater og dokumenter
fra UNESCOs kampanje mot rasisme,
med blikk for en norsk aktørs bidrag, til
masteroppgaven min. Jeg oppdaget raskt
at aktørens avtrykk i organisasjonen jeg
var på jakt etter, hovedsakelig foregikk i
forlengelse av hans engasjement i den norske
eksilregjeringen i London og organisasjonen
for intellektuelt samarbeid Conference of
Allied Ministers of Education. Fordi denne
organisasjonen var med å stifte UNESCO,
var dette heldigvis også arkivert i
UNESCO-bygningen, og det skulle vise seg
at det også fantes materiale på Riksarkivet
i Oslo. I en halvetasje under biblioteket,
over korridorene hvor arkivmaterialet er
bevart, fant jeg arkivmateriale som ga meg
nye perspektiver på temaer jeg hadde jobbet
med i flere måneder.
En venn av meg spurte om det var
noe koronasmitte i Frankrike og om jeg
eventuelt hadde vurdert å avlyse reisen. Jeg
husker at jeg tenkte at det var usannsynlig
at et virus kunne ha noen betydning for
min uskyldige arkivreise. Nå, ni måneder
senere, kan jeg nesten kjenne et ubehag
ved å minnes tidlige morgener på fulle
metrovogner, å sitte tett inntil andre
internasjonale gjester i UNESCO-kantinen,
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og bekymringsløst besøke stappfulle
butikker, små restauranter og trange barer.
Det slår meg ofte, hvor lett det har vært å
vende seg til omgangsformer jeg for et år
siden ville tenkt på som dystopiske.
Da Riksarkivet åpnet igjen på
sensommeren, etter det mange mener var
en streng tolkning av smittevernreglene,
tenkte jeg at arkivet var et fristed fra
berøvelsen av bevegelsesfrihet vi opplever
ved å opprettholde én-meters-regelen.
For i arkivet er alle bevegelser preget av
forsiktighet: man sitter tålmodig og venter
til arkivmaterialet blir trillet fram til sin
tildelte plass, man holder avstand til ukjente
og man oppholder seg ikke der lenger enn
nødvendig. Det er få ting som er annerledes
enn tidligere besøk. Likevel er det vanskelig
å se for seg at arkivarbeid kan gjøres på en
annen måte enn ved et fysisk besøk til et
arkiv, uansett hvor mye som digitaliseres.
Det er noe eget, og kanskje helt
nødvendig, i å bla i de fysiske mappene,
kjenne lukten av gammelt papir, se
hvilke dokumenter som så vidt har blitt
reddet fra vannskader. Få inntrykk
av hvilke institusjoner som har hatt en
organisert arkivansvarlig og hvem som
har sendt av gårde materialet uten tanke
for de som skal lese det senere. Å jobbe
med materialet fysisk gir en innsikt og
forståelse av omfanget av arbeidet til en
aktør, organisasjon eller institusjon, som

UNESCO-bygningen, Paris. Foto: Vera Raudberget Fiveland.

er vanskelig å få grep om når man scroller
gjennom digitaliserte dokumenter, eller
navigerer i arkivenes søkemotorer. Å ha
boksene med arkivmateriale foran seg
og kjenne tyngden av dokumentene de
rommer, gjør det lettere å kartlegge arbeidet
og vite hva materialet utelukker. Man kan
med større trygghet vite hvilke perspektiver
man velger og hvilke man utelater i den
fortellingen man skaper.
Når jeg skriver dette er det snart
november og det har på nytt blitt innført
strengere tiltak, i håp om å forhindre
en ny nedstigning. I forhold til mange
medstudenter er jeg heldig som rakk å
reise utenlands og samle inn nødvendig
arkivmateriale utenom nedstengningene.
Men situasjonen hadde nok sett annerledes
ut om jeg ikke allerede hadde bestemt
meg for å bruke et semester ekstra på
oppgaven, da nedstigningen kom. Vi får

Eiffeltårnet, Paris. Foto: Vera Raudberget
Fiveland.

håpe smittesituasjonen bedrer seg snart,
så vi ikke går glipp av oppgaver med
mangfoldige kildematerialer, ikke bare fra
nasjonale arkiver. Enn så lenge får de lokale
og digitaliserte arkivene duge, supplert av
arkivarer som leter opp og fotograferer
dokumenter man ikke kan reise til selv.
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Undervisning under pandemien

Pandemipraksis
Vemund Eidskrem
Lektorstudent i historie ved UiO

P

å Lektorutdanningen ved UiO er det til
sammen planlagt 13 uker med praksis,
som gjennomføres i syvende og åttende
semester. For meg og mine medstudenter
har denne perioden sammenfalt med de
inngripende smittevernstiltakene i norsk
skole og offentlighet. Det har selvsagt
fått konsekvenser for praksis, hva vi lærer
og hvilken erfaring vi får. Noen har fått
beskjed om at deres utdanning må vike for
elevenes utdanning, og pent blitt bedt om å
trekke seg til side mens de ferdigutdannede
lærerne tar over. Andre, som meg, har
vært heldige og kommet til skoler og
veiledere som har vist oss tillit og latt oss
fortsette praksisen med hjemmeskole og ny
arbeidshverdag. Dermed har jeg muligheten
til å dele noen av mine erfaringer fra min
undervisningspraksis i historie under
smittevernstiltakene.
Da jeg startet min praksis, var alt
tilnærmet normalt. Elevene satt litt lenger
fra hverandre, men fikk jobbe i grupper.
Jeg kunne vandre rundt i klasserommet.
Jevn mumling fylte rommet og jeg gjorde
mitt beste for å flytte fokus fra Kardashians
redigerte bilder, over til Stalins airbrush av
Trotskij. Så fulgte et lite mellomspill, med
halv klasse tilstede i klasserommet, og halv
klasse som fikk undervisning over Teams.
Dette fungerte ganske så greit, fordi den
ene halvparten fikk gjennomgang med
lærer, mens den andre halvparten jobbet
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videre med samme tema. Det som skurret,
var selvfølgelig den totale stillheten og den
urovekkende roen som fulgte. Nærmere
slutten av min periode kom nådestøtet:
«Alle elever skal ha hjemmeundervisning».
Først av alt: Hjemmeundervisning er
vanskelig. I lærerrollen er det utfordrende å
lage gode opplegg som fungerer over skjerm
og som fører til forståelse og engasjement,
heller enn faktafokus og detaljer. Dette
gjelder både tekniske ting, som hvordan vi
kan tilrettelegge for at elevene får snakket
sammen to og to, og mer generelle ting
som hvordan man kan være sikker på at
elevene forstod kilden du ga dem. I all
hovedsak kan man ikke se ansiktene til
elevene, både kamera og mikrofon er
skrudd av. De vanlige tilbakemeldingene
man plukker opp i klasserommet, fra
småsnakk som vitner om kjedsomhet, til
blanke øyne som vitner om mentalt frafall,
forsvinner helt. Læreren fomler i blinde idet
han kommer med støttende kommentarer
og tips. Kanskje er alle lei av kommentarer
om «det gode møtet», men der har folkelige
politikere rett, det er mye som forsvinner
gjennom skjermen.
Som en blåøyd student valset jeg inn i
den nye hverdagen forrige semester, planla
møter på Teams, prata inn i skjermen i 45
minutter og ga noen oppgaver til de søte,
små 18-åringene jeg underviste. Uten å
forstå at disse uskyldige, greie og snille

elevene mine mutet meg etter to minutter,
og hasteutførte oppgaver, blant annet ved
å fylle inn «vet ikke» på oppgavene som
krevde tid og krefter. De som ikke mutet
meg hadde nok problemer med å følge
med, noe jeg godt forstår – gjennomgang
over Teams er vanskelig å følge med
på. Kombinert med stresset av å ha fem
oppgaver til andre fag som skal leveres, er
det ikke rart at min fremføring av «Cubakrisen minutt for minutt» må vike.
Dette semesteret håper jeg derfor å vise
litt fremgang i nettundervisningen, med
noen kortere blokker til å gjøre og besvare
oppgaver imellom gjennomgang og video.
Jeg håper både at dette gjør arbeidsmengden
mer overkommelig for elevene, og at det
blir vanskeligere å snike seg unna. Her
har selvfølgelig støtte og kommentarer fra
veileder hjulpet meg til å se problemer og
løsninger.
Selv om det fortsatt er støtte å få
fra veiledningen, så blir kvaliteten på
selve veiledningen mye dårligere med
hjemmeskole. Det er ikke veilederne sin
feil, det er et resultat av rammevilkårene til
undervisningen. Med mindre samhandling
mellom elever og lærere, blir det færre
situasjoner å kommentere på. Det kommer
færre spørsmål høyt, man slår ned på uro
med tekniske løsninger (muting, kontroll
over presentering) og det er vanskeligere
å oppdage misforståelsene som oppstår.
Videre har lærere også begrensa erfaring
med hjemmeskole. Den støtten og de
rådene de tidligere har gitt fra sitt fjell av
visdom har blitt til den enøyde som leder
den blinde.
I tillegg har jeg mistet all den uformelle
veiledningen, som man snapper opp av
samtaler i lærerrommet og ved å snakke
med alle de andre lærerne som henger

Skjermdump fra digital undervisning.
Foto: Redaksjonen (har lekt seg i photoshop).

rundt kaffemaskinen. De møter jo de
samme generelle problemene som meg i
sin hverdag, og har de samme elevene. Det
har både vært nyttig og hyggelig å prate
med dem imellom timene mine. I praksis
er det ganske begrensa hvor mange timer
man har, så det har vært god tid til disse
samtalene. Nå ser jeg dem derimot ikke.
Det er unaturlig å ringe dem på Teams for å
høre hvordan det står til og prate litt om løst
og fast og kanskje også om skolehverdagen.
De største problemene jeg har støtt på
under pandemien er knyttet til det å være
isolert fra kolleger og elever. Dagene smelter
sammen til en masse med små avbrekk av
en time jeg skal undervise i, eller en tekst
jeg skal rette. I all hovedsak sliter jeg med
å organisere hverdagen, finne lyst til å stå
opp og å gjennomføre det lille jeg faktisk
må. Dette er i stor grad det samme som
elevene sliter med, og som jeg mistenker
at andre studenter og kanskje til og med
de ekte voksne finner vanskelig.
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Undervisning under pandemien

Hjemme bra, men Dragvoll best:
om historieundervisningen ved NTNU
under en pandemi

«NTNU avlyser alt av fysisk, timeplanfestet undervisning» lød beskjeden
alle studentene ved NTNU fikk per e-post 12.mars, en dato som kan
hevdes å markere et brudd i undervisningstradisjonene ved mange
av NTNUs institutter. De færreste var forberedt på de dramatiske
endringene nedstengingen førte med seg for studenter og undervisere.
Maria Antonie Sæther
HIFO Trøndelag

N

edstengingen 12. mars 2020 førte
med seg store endringer innenfor
alle deler av samfunnet, og særlig innenfor
utdanningsfeltet. Ansatte på samtlige
av landets universiteter og høgskoler
ble nødt til å tenke annerledes om
undervisning, og studentene ble nødt til
å tilpasse seg en studiehverdag på hybler
eller i kollektiv. Nå er universitetene
åpne igjen, studentene er tilbake på
campus og det er mulig å reflektere
rundt hvordan undervisningen egentlig
fungerte i vårsemesteret. Jeg har derfor
intervjuet masterstudent Truls Haugen
Sletvold, samt professor Espen Storli
og professor Magne Njåstad som begge
var undervisningsledere ved NTNUs to
historieinstitutt under nedstengingen,
for å få mer innblikk i deres erfaringer
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Smittevernet ivaretas på NTNU Dragvoll.
Foto: Maria Antonie Sæther

med historieundervisningen fra 12. mars
og utover.
Studentperspektivet på
historieundervisningen under
pandemien
Det har vært flere nyhetsoppslag om
hvilke konsekvenser nedstengingen i
vårsemesteret hadde for barn, unge og
studenter. Diskusjoner om de framtidige
konsekvensene som de strenge tiltakene
kan få for studentene, er fortsatt aktuelle.
I september skrev Svein Stølen, rektor ved
UiO: «Studentene står i fare for å rammes
av ensomhet, psykisk uhelse og frafall
fra studiene dersom regjeringen vil gjøre
all undervisning digital.»1 Det er derfor
interessant å høre mer om studentenes
opplevelser av historieundervisningen ved

NTNU i en pandemi. Jeg tok en prat med
masterstudent Truls Haugen Sletvold om
dette.
– Hvor godt forberedt opplevde du at
historieinstituttene var da pandemien brøt
ut 12. mars?
– Det virket jo egentlig som at de ikke
var forberedt i det hele tatt. Ikke ut ifra det
inntrykket jeg fikk, for alt stoppet plutselig
opp. Jeg var på kontoret til veilederen min
da det skjedde, og jeg husker godt at jeg gikk
inn på kontoret hans for å ha veiledning da
han møtte meg i døra. Han ba meg se på pcskjermen, og der sto det: «NTNU stenger
umiddelbart». Jeg fikk fem minutter med
veiledning og så gikk vi sammen ut døra.
Universitetet stengte samtidig.
Det var ikke mange forelesninger igjen,

men det tok lang tid før de kom i gang.
Våren var egentlig ganske katastrofal,
fordi jeg måtte i arkiv for å jobbe med
bacheloroppgaven og på biblioteket for å
låne bøker, så jeg var i en knipe.
– Hvordan løste dette seg?
– Nasjonalbibliotekets nettsider og
det som var tilgjengelig der. Men det
var jo masse som ikke var det. Jeg hadde
allerede begynt kildearbeid på Statsarkivet
da koronaen brøt ut, men det stoppet også
opp. Jeg prøvde å kontakte arkiv i Oslo og
de kunne ikke kopiere noe for meg.
– Måtte du justere problemstillingen eller
lignende?
– Ja, jeg måtte vel det. Det ble en
oppgave som handlet mer om nazistenes
kulturpolitikk ved Trøndelag Teater og
om kulturelle ideologier, på grunn av det
manglende kildematerialet. Oppgaven
skulle egentlig dreie seg mer om det
administrative. Da må man jo slite i
arkivene, så det er jo egentlig like greit at
jeg måtte justere problemstillingen. Men
det gjør jo noe med forskningsmotivasjonen
å ha slike begrensninger.
– Ja, og er det noe historiestudenter gleder
seg til, så er det jo slite litt i arkiv?
– Ja, og det vet jo jeg nå veldig lite om,
siden jeg ikke fikk de store forskningsøyeblikkene i arkivet i vårsemesteret. Men
det gikk jo greit til slutt, jeg kom jo meg
igjennom. Og jeg tror de fleste veiledere
gjorde seg disponible for studentene og ga
tilbud om digitale veiledninger.
– Hva tenker du om hvorvidt historiefaget
er egnet til digital undervisning? Har
historiefaget noen særegne kvaliteter som
vanskeliggjør digital undervisning?
– Utenom at det er veldig kleint? Nei,
jeg vet ikke om historiefaget har noen
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kvaliteter som gjør det vanskelig å ha
digital undervisning. Det blir jo ikke
det samme som ha fysisk undervisning.
Jeg tror jo motivasjonen for å delta på
digital forelesninger er ganske lav. I fysiske
forelesninger må du møte opp og ta notater.
Jeg synes jo det er litt trist også, fordi jeg
har inntrykk av at noen forelesere misliker
det digitale, selv om noen forelesere har
fått til digitale forelesninger ganske bra.
I vår spilte en av foreleserne mandolin på
digital forelesning og det var veldig gøy.
Mandolinen var fra Øst-Tyskland og det
var ganske kult.
– Kanskje enkelte forelesere byr mer på
seg selv i digitale forelesninger?
– Ja, det kan ikke være så sterilt og
formelt som en vanlig forelesning. Det
trenger ikke å være sånn «riste med
bilnøkler foran kamera», men kanskje det
må være litt mer underholdende når det er
digitalt, for at studentene skal orke å delta.
– Hvordan synes du historieundervisningen ved NTNU har fungert
denne høsten?
– Jeg synes det fungerer greit, men
jeg synes det er en rar kombinasjon med
fysiske oppmøter og noe digitalt samtidig.
Det føles rart og man lurer på hvorfor noe
kan være fysisk og noe må være digitalt.
– Har dere diskutert valg av
forskningstema og koronahensyn innad i
mastergruppa?
– Det er fortsatt mange som vil jobbe
med ulike tema og jeg har ikke inntrykk
av at det er begrensninger på grunn av
korona. Men for alt jeg vet kan det hende
det er på grunn av korona at jeg velger å
skrive om norsk historie, og da må jeg jo
uansett i arkiv. Så jeg utfordrer kanskje
skjebnen litt, men jeg ser ikke for meg at
det blir så ille igjen.
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Bratt læringskurve for begge
historieinstituttene
Hverdagen endret seg like brått for
undervisere og undervisningsledere som
for studentene 12. mars. Jeg møtte derfor
Espen Storli på Institutt for moderne
samfunnshistorie (IMS), der han er
undervisningsleder og emneansvarlig
for et av de største innføringsemnene på
bachelorprogrammet i historie. Han fikk
selv erfare hvordan undervisningen brått
måtte bli digital over natta.
– Hvilke erfaringer gjorde du deg som
underviser i vår da alt ble heldigitalt?
– Ja, det var jo noe jeg aldri hadde gjort
før og som jeg ble kastet litt ut i. Jeg brukte
litt tid på å følge litt webinarer, både internt
på NTNU og andre plasser, for å få litt tips
til hva man kunne gjøre. Men så var det bare
å kaste seg litt ut i det og prøve seg fram.
Jeg eksperimenterte med ulike elementer i
undervisningen, eksempelvis videosnutter
og Kahoot. Sammen med tre kolleger lagde
jeg en podcast, noe som var veldig festlig.
Vi hadde en strukturert samtale om Bretton
Woods-systemet i Teams som vi tok opp og
la ut til studentene og det fungerte godt.
– Hva tenker du om hvorvidt historiefaget
er egnet til digital undervisning? Har
historiefaget noen særegne kvaliteter som
vanskeliggjør digital undervisning?
– Det er et godt spørsmål. Jeg tror de
fleste fag kan fungere greit digitalt. Fag har
jo forskjellige spesialiteter og forskjellige
karakteristikker, men jeg tror du kan
få det meste til å fungere digitalt, også
historieundervisning, så fremt studentene
har praktiske ressurser til å delta, som
for eksempel god nettilgang og okei
bosituasjon. Det er jo ikke noe vi kan ta
for gitt, har vi funnet ut. Den klassiske
forelesningen fungerer jo greit nok digitalt,

Ettermiddag i gata på Dragvoll. Foto: Maria Antonie Sæther

men vi mister muligheten til å vurdere
hvordan stoffet blir mottatt av studentene.
Det er vanskeligere å se når man må ta ting
om igjen eller senke farten.
– Men det er ingenting med historiefaget
i seg selv som hindrer at vi har digital
undervisning til vanlig?
– Nei, det tror jeg ikke. Det er jo mer
med det generelle, hva som gir det beste
læringsmiljøet og hva som gir den beste
undervisninga, og der tror jeg nok at det
å være sammen i et rom er vanskelig å
konkurrere mot.
–Hva tror du pandemien betyr for
historieundervisninga framover? Vil de
erfaringene vi har gjort oss med ulike digitale
verktøy være en styrke? Hva vil du ta med
deg videre?

– Ja, en ting vi tar med oss videre er jo
at vi må beherske disse digitale verktøyene
bedre og vite hva vi kan få til med dem og
hva som ikke fungerer så godt, og det er
nyttig. Og at en del kortere møter fungerer
fint digitalt. Jeg tror en del har innsett at
man trenger ikke å reise for alle møter. Og så
tror jeg nok vi har lært å sette enda mer pris
på det å kunne være fysisk tilstede sammen,
og vi ser enda mer betydningen og verdien
av å ha undervisning felles på campus. Jeg
tror både for oss, men også for studentene,
at verdien av undervisningsmiljøet, der man
kan treffe hverandre, har blitt veldig tydelig:
At læring er mer effektivt når man kan treffe
hverandre og diskutere uformelt, at det å
legge til rette for uformell faglig diskusjon
er veldig viktig. Så jeg tror en lærdom er at
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vi må bruke campus enda mer, ikke bare til
ordinær undervisning, men også til andre
type arrangementer på campus.
Magne Njåstad var undervisningsleder
ved Institutt for historiske og klassiske
studier (IHK) i vårsemesteret, og han måtte
administrere undervisningen på en rekke
studieprogram ved nedstengingen i vår.
– Hvor godt forberedt opplevde du at IHK
var på den heldigitaliserte undervisningen
pandemien tvang oss til å gjennomføre i
vårsemesteret?
– Vi skjønte vel i begynnelsen av
mars at dette kunne komme til å bli en
problematikk, sånn at de fleste hadde en
slags idé om hva de skulle gjøre 12. mars.
Vi hadde ikke hatt noen personalmøter eller
den type ting, så vidt jeg kan huske. Dette
med digital undervisning har vel vært litt
opp hver enkelt (før pandemien, red. anm.),
og vi har hatt ganske stor frihet med tanke
på hvordan vi legger opp undervisningen.
Det er jo en konservativ institusjon og mitt
inntrykk er at folk stort sett foretrekker ulike
former for fysisk undervisning, men at det
nå gjelder å få flere bein å stå på.
– I hvilken grad har studentene
egentlig bare fått en forsmak på framtidens
historiefag, der vi i flere år allerede har sett økt
digitalisering av arkiv og bibliotektjenester?
– Det er klart at verktøyene vi nå har
brukt har blitt utviklet i hyperfart i løpet
av vårsemesteret. Det er noe helt annet enn
å sitte med skranglete Skype. Pandemien
har ikke bare ført til at vi endrer måten vi
underviser på, men også at utviklingen av
enkle, gode digitale læringsverktøy skjøt
fart. Det er ikke bare det at en del av oss
som underviser i historie har vært litt trege.
Det har jo noe med at vi nå har fått digitale
løsninger som er enkle og gode til bruk i
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store grupper, fordi det er gode og intuitive
funksjoner der.
– Hva tror du pandemien betyr for
historieundervisninga framover? Vil de
erfaringene vi har gjort oss med ulike digitale
verktøy være en styrke? Hva vil du ta med
deg videre?
– Det er ingenting som tyder på
at denne pandemien kommer til å være
over før vi begynner på det kommende
vårsemesteret, og perioden har jo vært en
veldig kompetanseheving for mange av oss
som underviser. Vi er nok nødt til å tenke litt
bredere og det er mange som har vært flinke
til det før også, men det er noe med det å bli
tvunget ut i en situasjon hvor man må prøve
ut nye verktøy. Det tror jeg har gjort mange
tryggere på digital undervisning, så jeg tror
vi kan tenke litt på å bruke et bredere spekter
av verktøy og undervisningsmetoder. Igjen,
jeg er en sterk tilhenger av å samles fysisk og
den kommunikasjonen som foregår i et rom
der og da – spesielt hvis det er såpass små
grupper at det oppstår reell kommunikasjon,
så synes jeg det er helt uovertruffent.
Hjemme bra, men Dragvoll best
Sletvold, Storli og Njåstads opplevelser av
historieundervisningen under pandemien
samsvarer på flere måter, og særlig med
hensyn til fordelene ved fysisk undervisning
på campus. Under det første store utbruddet
i vårsemesteret var det ikke forsvarlig å
samles på campus, noe både Storli og
Njåstad har inntrykk av at studentene hadde
forståelse for. Ved begge instituttene har
historiestudentene rapportert at de stort
sett er fornøyde med de digitale løsningene
som kom på plass, men det er liten tvil om
at det var utfordrende for både studenter
og undervisere å legge om til heldigital

Hjemme bra, men Dragvoll best. Foto: Maria Antonie Sæther

undervisning i vår. De utfordringene var i
mindre grad knyttet til det rent tekniske.
Det handlet mer om savnet etter det
faglige og sosiale samspillet som foregår
i et seminarrom, i Gata på Dragvoll og
SiT-kantina. Truls Sletvold er tydelig
på at oppmøte på campus er viktig for
studiemotivasjonen.
– Hva tenker du om økt digitalisering av
historieundervisning framover, uavhengig av
smittefare? Styrker, svakheter med hensyn til
læring og refleksjon?
– Jeg tenker at mye kan bli digitalisert,
unntatt forelesningene. Det er så viktig for
motivasjonen å måtte møte opp på campus,
fordi vi jobber mer når vi først er her.
– Vil du si at fysiske forelesninger, og det

sosiale og faglige som følger, øker refleksjonen
og læring?
– Ja, og det gjør universitetet til det det
skal være. Det skal være en møteplass for
folk fra forskjellige disipliner, for å komme
sammen for å snakke og utveksle ideer.
Universitetene reklamerer alltid med lekre
reklamefilmer der studentene står sammen,
ler og spiser salat i gresset i lotusstilling.
Det er det idealiserte bildet, men det er jo
på en måte nettopp det som er bra med å
gå på universitetet, å kunne interagere med
andre studenter. Det gir en kompetanse og
læring som forelesninger alene ikke kan gi.
. https://khrono.no/risiko-for-en-taptgenerasjon/514815
1
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Erfaringer med nettundervisning:
Intervju med Nils I. Agøy (USN)
Da de fleste undervisningssteder ble stengt for studenter i mars, var
historiemiljøet i Bø blant de best forberedte. I Bø har man hatt et
studietilbud på nett i over ti år. Professor Nils Ivar Agøy deler av
sine erfaringer med digital undervisning.
Nora Birkeland
Historikeren

H

istoriestudiet i Bø har eksistert i
snart 50 år, og historikermiljøet
i Bø har også vært en pioner for digital
undervisning. Bø har hatt et studietilbud
på nett i ti år, og er sammen med Volda de
eneste i Norge som tilbyr nettbaserte studier
historie. Det kom som et sjokk for et samlet
historielaug da fakultetsledelsen ved det nye
fusjonsuniversitetet USN foreslo å legge ned
historiestudiet i Bø før sommeren 2018.
Forslaget vekket stor misnøye både innad
i Bø, blant HIFOs medlemmer og i resten
av det norske historiemiljøet. På senhøsten
samme år vant historiemiljøet en delvis seier,
da det ble vedtatt at Bø fikk beholde sitt nettog samlingsbaserte historieprogram, som
tilbys som bachelorstudium og årsstudium.
Fra høsten 2020 tilbys historiestudiene
i Bø kun som nett- og samlingsbaserte
studier. Etterspørselen etter digitale
utdanningstilbud øker, og grunnet
Covid-19 pandemien er nettstudier og
digital undervisning blitt mer aktuelt enn
noen gang. Hvordan griper Bø an den
digitale undervisningen? Vi har tatt en
prat med professor Nils Ivar Agøy. Agøy
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har undervist i Bø siden 1994, og er nå
programkoordinator for historiestudiene
i Bø.
– Hvordan opplever dere i historiemiljøet
i Bø at situasjonen er etter det campusbaserte
studiet ble lagt ned?
– Vi skal ikke underslå at saken ble
en stor utfordring for vår tillit til ledelsen,
men vi har et svært godt samarbeid innad
i fagmiljøet. Vi er ikke fornøyde med å ha
mistet campusstudiet, og vi mener at det
ikke har vært økonomiske innsparinger ved
å legge detned. Vi hadde stor grad av felles
undervisning og studieløp for studentene,
og det var ikke store kostnader knyttet til
det campusbaserte studiet.
Vi har nå et godt studietilbud som
studentene gir gode tilbakemeldinger på,
men mener vi kunne gitt et enda bedre
tilbud og fått flere avlagte studiepoeng om
staben blir utvidet til fire fulle stillinger.
Historikermiljøet i Bø består nå av tre
fulltidsstillinger og to toerstillinger, og for
tiden én stipendiat. Vi tolker imidlertid
signalene fra ledelsen som at det er små
sjanser for flere stillinger i Bø.

Mange opplevde forslaget om
nedleggelsen i Bø som et tegn på at vårt
fag ikke får den oppmerksomheten den
fortjener. Historiefaget kan jo ikke reduseres
et støttefag til andre disipliner hvis det skal
gjøre full nytte for seg, men må fungere på
sine egne premisser. Det er viktig for oss å
opprettholde den akademiske tradisjonen
i historiefaget i Bø.
– Hvordan har dere lagt opp
undervisningen på det nett- og samlingsbaserte
studiet?
– Vi underviser både over nett og på
noen fysiske samlinger. Vi har to todagers
samlinger per emne, og har også noen
innslag av sanntidsundervisning, gjennom
webinarer. Vi prøver også så godt vi kan å
få studentene til å danne kollokvier.
Mange digitale studier har obligatoriske
samlinger og mye undervisning som
krever toveiskommunikasjon i sanntid,
men vi ønsker å være et tilbud for folk i
alle situasjoner. Vi har derfor valgt å gi et
hovedsakelig asynkront tilbud. Vi legger ut
ressurser, som man kan se og høre når man
vil. Det er heller ikke obligatorisk å møte på
samlingene. Undervisning fra samlingene
blir tatt opp på opptak og gjort tilgjengelig
for studenter som ikke har mulighet til å
møte. Vi har også studenter som reiser lange
veier for å delta, så vi ønsker å pakke mest
mulig inn i samlingene.
Da vi startet med nettundervisning
hadde vi tenkt å kreve obligatorisk
deltagelse oftere fra studentene, men dette
viste seg raskt å fungere dårlig og bli for
arbeidskrevende. Det er allikevel lagt inn
obligatoriske arbeidskrav i hvert emne,
som quizer eller en skriftlig oppgave med
tilbakemelding midtveis i emnet.
Hovedkommunikasjonsmiddelet vårt
er Canvas. Studentene skal kunne finne all

relevant informasjon her. Her er det også
diskusjonsfora hvor man kan stille spørsmål
til læreren eller andre studenter. Det er
også mulig å stille spørsmål anonymt. Vi
bruker også Canvas til å legge ut lenker til
interessante ressurser.
Vi prøver også å lage emnene så
like i form som mulig, så langt det er
faglig forsvarlig. Det gjør at formen er
gjenkjennelig og enklere for studenter som
har liten erfaring med studier fra før av.
Det er også viktig å bruke enkle tekniske
løsninger, som er lette å ta i bruk. Vi har
mange ulike studenter med varierende
studieerfaring og ulik digital kompetanse.
– Hvilke muligheter har man med digital
undervisning og nettbaserte studier, som man
ikke har med ordinær undervisning?
– Den store fordelen er tilgjengeligheten
av tilbudet. Studiet vårt er tilgjengelig
for de som ikke har mulighet til å være
heltidsstudenter eller være ved et studiested.
Det er viktig for oss å være et studietilbud
som flest mulig har muligheten til å benytte
seg av. Vi bruker tekniske løsninger som er
slik at man kan benytte seg av tilbudet hvor
som helst. Vi legger ut podcaster, som ofte
kombineres med en form for bildemateriale.
Det er allikevel mulig å følge podcastene
uten å sitte foran en skjerm. Det gjør
at det er mulig å høre på podcasten om
man kjører bil eller for eksempel om man
jobber som lastebilsjåfør. Studentgruppen
vår er studenter i veldig mange forskjellige
situasjoner.
Vi er naturligvis like opptatt som
andre historikere av å vise kildemateriale
og historiske ressurser. Vi er opptatt
av at digitale ressurser ikke skal styre
utdanningen, men kun være et verktøy for
å formidle faget.
– USN tilbyr også et campusbasert
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historiestudium i Vestfold. Samarbeider
fagmiljøene i Vestfold og Bø om
undervisningstilbudet?
Historikerne i Vestfold og Bø utgjør
en felles faggruppe, og vi har et godt
samarbeid. Vi har ikke så langt sett det som
hensiktsmessig å ha mye felles undervisning
med Vestfold, men vi har hatt noen
gjesteforelesninger på tvers av studiestedene.
Den faglige kompetansen er selvsagt ikke
helt jevnt fordelt mellom studiestedene.
Noen podcaster om enkelte temaer er derfor
laget av fagmiljøet i Vestfold. I inneværende
semester har vi også et emne som undervises
og ledes av Ole Georg Moseng. Når studiet
er nett- og samlingsbasert spiller det ikke så
stor rolle hvor emneansvarlig sitter.
– Hvor mange studenter har dere på
studiet i dag, i forhold til da dere hadde to
studieløp?
– Det har vært en økning i søkertall
og opptak, og vi har merket oss at det for
tiden er bedre søkertall til det nett- og
samlingsbaserte studieløpet enn det på
campus. I høst har vi flere studenter enn vi
har hatt tidligere da vi hadde begge studieløp.
På de ulike emnene for førsteårsstudentene
hadde vi i høst mellom 80 og 120 studenter
registrert ved semesterstart.
– Hvordan opplevde dere i Bø
nedstengningen denne våren? Hva ble de
største forskjellene for dere?
– Vi måtte endre veldig lite, men vi
kunne ikke arrangere de siste samlingene.
I stedet for samlinger fikk studentene flere
digitale ressurser og podcaster. Digitalt
materiale og podcaster gir det samme faglige
utbyttet, men ikke det sosiale. Ved fysiske
samlinger er det lettere å danne kollokvier og
bli kjent med andre studenter. Samlingene
blir et to dagers akademisk bad, som vi ser
er med på å få opp engasjement og interesse.
Siste kull på den campusbaserte
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bacheloren fullførte i våres, men heller
ikke for dem var det store endringer
etter nedstengningen. Studentene hadde
allerede tilgang til de samme ressursene som
studentene på den nett- og samlingsbaserte
bacheloren. Men vi ga også studentene på
bachelorstudiet i Vestfold tilgang til våre
digitale ressurser etter nedstengningen.
For oss var den største overgangen at
vi var nødt til å bytte til hjemmeeksamen.
På eksamen pleier vi å ha eksamenssett
som er kjent for studentene på forhånd,
hvor oppgavene velges ved loddtrekning.
Dette fungerer nokså annerledes med
hjemmeeksamen.
– Krever nettundervisningen ressurser som
ikke er tilgjengelig fra hjemmekontor?
– Vi har noen lydstudioer i Bø, og vi
benytter oss av og til av dem. Noen ganger
bruker vi heller enkle lydopptakere og tar
opptak på kontoret. Kvaliteten blir litt bedre
av å ta opp i studio, men ikke så mye bedre
at det er en utfordring å ta opptak fra kontor
eller hjemmefra.
– Hvilken lengde synes dere fungerer best
for digitale forelesninger?
– Vi opplever at kortere forelesninger
fungerer best. Man kan høre på en tre timers
lang forelesning hvis man er veldig motivert,
men mange mister konsentrasjonen hvis
det blir for lenge. Podcastene vi legger
ut er sammentrukne forelesninger, ikke
opptak av vanlige forelesninger. Mange av
podcastene ender opp med å være rundt
45 min. På disse forelesningene prøver vi
å ta opp stoff som tilsvarer to timer, men å
gjøre det mer konsentrert. Vi har ingen fast
ramme for lengde på opptakene, og lengden
på podcastene varierer mellom ulike temaer.
Noen krever lengre tid, og noen ganger deler
vi temaet på to forelesninger. Da skal det
allikevel være slik at det er to selvstendige
forelesninger i stedet for en lang forelesning

med pause. Vi opplever også at podcaster
som er samtaler mellom to eller flere, ofte
fungerer bedre enn når bare én lærer snakker.
– Hva er den største forskjellen mellom å
undervise fysisk og undervise digitalt?
– Det viktigste er den direkte kontakten
med studentene. Ved fysisk undervisning er
det lettere å se om noe når inn, og i tillegg
er det selvsagt lettere for studentene å stille
spørsmål i et auditorium.
En veldig viktig forskjell er at i klassisk
klasseromsundervisning eller forelesning går
man inn, holder en forelesning og svarer på
spørsmål. Kanskje kommer noen studenter
innom kontoret senere. I en digital setting
kreves det mer permanent oppfølging av
studentene, og på en måte er man tettere
på studentene enn ved vanlig undervisning.
Enkelte læringsressurser kan gjenbrukes,
men vi bruker veldig mye tid på oppfølging
av studentene.
Det er allikevel slik at vi i en ganske
lang periode hadde tilbud om både fysisk og
nett- og samlingsbasert undervisning, og i
praksis skilte vi ikke mye mellom studentene.
Studentene på den campusbaserte og nett- og
samlingsbaserte bacheloren hadde samme
emner og emneplan, samme temaer og
samme eksamen. Noen hadde nytte av
fysiske forelesninger, andre hadde best nytte
av podcaster. Vi så på studentene som en
felles studentmasse og det var det samme
faglige budskapet vi formidlet, kun på
forskjellige måter.
– Hva slags temaer velger dere å undervise
i på de fysiske samlingene?
– Vi tar de temaene som passer best med
kronologien og tidspunktet for samlingene.
Vi har også brukt noe tid på samlinger til
skrivetrening og studieteknikk. Mange av
våre studenter er godt voksne som ikke har
studert på lenge og har liten erfaring med
akademisk skriving.

Det er en stor del av studentene som ikke
har mulighet til å komme på samlingene.
Det tas opptak av forelesningene under
samlingene, men vi tar normalt ikke opptak
av webinarene hvor det er interaksjon med
studentene. Det er viktig for at studentene
skal tørre å snakke fritt.
– Hva er dine viktigste tips for å lykkes
med digital undervisning?
– Ikke tenk at du kan ta utgangspunkt
i en vanlig forelesning og holde den på en
digital plattform. Med digital undervisning
kommuniserer du med studentene på en
annen måte, og man må bruke mer tid på
individuell oppfølging av studentene.
Webinarer er også en veldig krevende
undervisningsform. Studentene må kunne
benytte muligheten til å ta opp ting de lurer
på, man må som lærer være forberedt på
nesten hva som helst. Det er heller ikke
alle som er like godt forberedt. Det kan
være derfor lurt å ha ett eller flere faglige
opplegg i bakhånd. For å få i gang faglige
samtaler i et webinar, er det et tips med korte
oppgaver eller quizer som kan gjøres der og
da og kan få i gang en samtale. Gjerne med
en litt humoristisk vri.
Det er viktig at man respekterer
rammebetingelsene for digital undervisning.
Det er helt annerledes å undervise foran
studenter som sitter hjemme, og kanskje
har barn i bakgrunnen, enn engasjerte
heltidsstudenter i et auditorium.
Når vi har slik sanntidsundervisning
som krever toveis kommunikasjon, har vi
lært at vi må være åpne for at studentene
kommer med ulike forutsetninger. Noen
har lest, noen har ikke. Og de som ikke har
lest, trenger kanskje mer hjelp. Det er viktig
at man er realitetsorientert og ikke være for
streng med hva man krever av studentene i
en slik setting. Da kan man miste de som
trenger undervisningen mest.
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Aktuelt

Vårt mål er å fargelegge: Intervju med Ida
Evita de Leon i Black History Month Norway

Black History Month Norway arrangeres i oktober hvert år, og ønsker blant
annet å bruke skolen som en plattform for å nyansere synet på minoriteter. «Vi
ønsker ikke være nedfelt som unyanserte stereotypier», sier initiativtaker Ida
Evita de Leon. «Vårt mål er å […] fargelegge der det er sort, hvitt og grått.»
Eli Morken Farstad
Historikeren

Mange vil se tilbake på 2020 og tenke
på Black Lives Matter-bevegelsen i USA. Et
beslektet initiativ er Black History Month,
med røtter tilbake til 1926. Også i Norge
arbeides det for å rette økt oppmerksomhet
mot historiens identitetsskapende funksjon.
– Hva er «Black History Month Norway»?
– Black History Month Norway
(BHMN) er kort fortalt et moderne
nasjonsbyggingstiltak med fokus på
empowerment, samskaping, deltakelse
i demokratiet og kunnskap- og
kompetanseheving gjennom kunst,
kultur, samtaler, historiefaget, Capoierakunst og mer. Du kan kalle oss for
den moderne, svarte Asbjørnsen og
Moe. Det er også et antirasistisk tiltak.
BHMN er et samarbeidsprosjekt med
OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig
Diskriminering.
BHMN ble arrangert for første gang
i 2019, men ideen om å initiere og skape
en norsk versjon av konseptet kom da
jeg var med for å lære av og kommentere
CERD-rapporten (FNs kommisjon mot
rasediskriminering, red.anm.) i FN i 2018.
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Jeg så hvor sentralt historiefaget er for
forståelsen av samtida, og at mangelen på
flerkulturelle, nyanserte historier i vår norske
historie er stor. Besøket i FN resulterte i
tiltaket Black History Month Norway, og
«Diskrimineringsbiblioteket», et prosjekt jeg
med flere jobber med i kulissene.
– I USA har det blitt arrangert BHM
og liknende tiltak i nesten hundre år. Men
hvorfor trenger vi en slik måned i Norge i
2020?
– BHMN ble til fordi mangelen på
«black history» i Norge er stor. Det er manko
på tilgang til historier om sorte forbilder
nasjonalt og internasjonalt. Visste du for
eksempel at afrikanere har bodd i Norge i
400 år, eller at det var status å døpe slaver
i norske kirker?
Dagens historie slik den formidles
til allmennheten er, for å sette det
på spissen, nedfelt på premissene av
majoritetsbefolkningen, og i stor grad
skrevet av eldre, hvite menn med vestlig
opprinnelse. Når det folk i Norge kan
om «Afrika» er slavetiden, fattigdom og
Martin Luther King er sannsynligheten for

Fra åpningen av Black History Month Norway 2020 på Nasjonalbiblioteket i oktober.
Foto: Martine Lossius

å bli fordomsfull stor. Det er et behov for
å inkludere flere nyanser og for å fremme
representasjon i historien om Norge nå og
fremover. BHMN er også et norsk bidrag
inn i FNs tiår for individer med afrikansk
opphav/afrikanske røtter («The Decade for
People of African Decent»). Vi ønsker ikke
være nedfelt som unyanserte stereotypier.
Vårt mål er å nyansere, fargelegge, der det
er sort, hvitt og grått.
– Historikeren forklarer fortida gjennom
et narrativ, og historiefaget er en fortolkende
vitenskap. Historia vil derfor uunngåelig
bære preg av de som skriver den. Hva tenker
BHMN om det?
– Representasjon er absolutt viktig.
Drømmen er å ha fagbøker en kjenner
seg igjen i og fortellinger av Afrika som er
oppløftende. Som en student i serien «Svart
representasjon» sier om hans møte med
historiefaget på en VGS i Bergen:

«Historieboka er så tykk (viser med
fingrene), og i den tykke boken er det
to kapitler om Afrika, om fattigdom,
kolonisering og slavetiden. […] Den
historien vi lærer på skolen manifesterer
seg i media... the white gaze begynner
på skolen. Vår historie er ikke nevnt på
noen positiv måte i løpet av barneskolen,
ungdomsskolen og videregående. Hvis du
går på en skole med flest hvite, blir det
dobbelt opp med å føle at du ikke er verdt
noe i det hele tatt.»1
Hvor er fortellingen om Afrikas
storhetstid og bidrag inn i verdenshistorien?
Her vil jeg koble på begrepet «male gaze».
Historien vår er nedfelt med et white gaze, og
hva betyr dette? Jo, det er det vi vil utforske
sammen gjennom BHMN. Representerer
historien om det mangfoldige Norge deg,
som er mangfoldig? Kjenner du deg igjen
i fortellinger med karakterer som ser ut
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Vervekampanje
HIFO ønsker flere medlemmer, og inviterer derfor alle
våre medlemmer til å delta i vår vervekampanje. Verv en
kollega eller medstudent, og få flotte premier!

Fra innspillingen av serien «Svart representasjon». Foto: Ousu Leigh Photography

som deg? Hvor mange lærere har du hatt,
som ligner på deg selv? Sagt på en annen
måte: Vi ønsker å dekolonialisere historien,
utforske hva dekolonialisering av historien
vil si i norsk kontekst og skape et norsk språk
for norske opplevelser. I norsk kontekst
gjelder dette særlig «hvite blikk», også
på urbefolkningen vår og våre nasjonale
minoriteter.
– Grunnskolen og den videregående
skolen er, som du nevner, en åpenbar arena
for å skape historisk bevissthet. Hvordan
samarbeider BHM Norway med skolene?
– Her ønsker jeg å sitere utdanningsdirektoratets forståelse av viktigheten av
historiefaget, et sitat årets tema er bygd
rundt: Historiefaget har stor betydning
for hvordan individet forstår og oppfatter
seg selv og samfunnet, og for hvordan den
enkelte skaper sin identitet og tilhørighet
med andre. Historisk innsikt kan bidra til
å forstå egen samtid bedre, og til å forstå
at en selv er del av en historisk prosess og
skaper historie.2
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Til ungdomsskolen og VGS anbefaler vi
Youtube-serien vår «Svart Representasjon».
Det er en serie med panelsamtaler skapt
av unge voksne med afrikansk opphav.
BHMN jobber også med å utvikle en
kunnskaps- og kompetansebank via
blackhistorymonthnorway.no. Vi har også
søkt midler fra Den kulturelle skolesekken
og håper på at vi kan turnere med
forelesninger og workshops i 2021. Ønsker
dere informasjon nå, så kan jeg anbefale
nettsiden vår, der tipser vi om relevante
dokumentarer, youtube-snutter og for de
minste har vi laget fargeleggingsark med
fortellinger om melaninkrike forbilder.
Sagt med andre ord – følg med på
nettsidene våre! #BlackHistorymatters!
Takk for at dere ønsker å sette fokus på
denne tematikken.
1 Episode to, «Det hvite blikk i Norge».
2 «Formål», KL06, Læreplan i historie,
samisk plan, fellesfag i studieforberedende
utdanningsprogram (HIS2-01),www.udir.no.

• Alle ververe er med i
trekningen om ett års
gratis medlemskap
• Alle som verver tre
nye medlemmer er med
i trekningen om ullpledd
fra Sjølingstad
• Alle som verver to nye
medlemmer får et sitteunderlag fra Sjølingstad

Nye medlemmer kan gå til http://hifo.no/medlemskap-i-hifo/ eller sende en
e-post til post@hifo.no for å melde seg inn
Alle som melder seg inn før 1. desember får gratis medlemskap ut året!

- Vervepremier leveres av Sjølingstad Uldvarefabrik
som er en del av Vest-Agder-museet
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Vil du legge til dette jubileet i historien din?» –
Hva har historie på Instagram å gjøre?
Historiefagets mest sentrale samfunnsoppdrag er, og har alltid vært, å grave
frem nye årsaker til å feire jubileer. Oslo By feiret for eksempel 900-årsjubilum
i 1950, men etter at historikere og politikere fikk gravd litt dypere, feiret
byen, snaue femti år senere, sitt 1000-årsjubileum. Alle liker en fest. Historie
til folket!
Ruben Aas Arvesen
Master i historie Universitetet i Oslo
raasar@gmail.com, @trykkefriheten1770

I

2014 markerte nordmenn storslagent sin
to hundre år gamle grunnlov, med §100
som et slags allment antatt nullpunkt for
norsk ytringsfrihet. Nordmenn hadde dog
hatt smaken av ytringsfrihet på tungen
allerede et halvt århundre før 1814. Juridisk
tok denne friheten brått slutt etter knappe
tre år, i 1773, men den kan likevel sies å ha
satt igang prosesser i tidens ytringskultur
som viste seg vanskelige å rulle tilbake.
Vi er allerede et par gode måneder
inn i 250-årsjubileumet til det litterære
frislippet som i ettertiden har blitt kalt
Trykkefrihetsperioden. Høsten 1770 var Kong
Christian VII så distrahert og sykelig at
hans tyske livlege Johan Friedrich Struensee
i praksis tok hans plass i regjeringen (og
i dronningens sengekammer). Struensee
var selv en opplysningens mann og en
av hans første gjerninger med kongens
segl i hende, var å oppheve den statlige
forhåndssensuren. Struensees nye lov
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trådte i kraft 14. september 1770. Inntil da
hadde forfatterne måttet levere alle tekster
som skulle publiseres til gjennomlesning
av statens menn før de kunne sendes til
trykken. Denne ordningen var et av de
viktigste våpnene statsmakten hadde for
å holde det offentlige ordskiftet under
kontroll.
Forhåndssensurens tilsidesettelse
ga gode groforhold til det nye mediet,
pamflettene. Dette var korte, polemiske
skrifter laget for umiddelbar distribusjon og
fordøyelse. De var ofte innlegg i pågående
debatter, eller satiriske innspill om ulike
kampsaker og kjepphester. Mellom 1720
og 1770 ble det utgitt 23 pamfletter og 38
bøker, mens det i Trykkefrihetens første år
kom ut hele 302 pamfletter og 83 bøker.
Trykte skrifter florerte plutselig som aldri før
og pamfletten ble den dominerende sjanger
under den nye lovgivningen. På ett år ble
det altså gitt ut tretten ganger så mange

Foto: Skjermbilde fra Instagram
@trykkefriheten1770

pamfletter som de foregående femti årene,
og av disse igjen var 91% utgitt anonymt
eller under pseudonym. Dette eksplosive
nye volumet av trykte skrifter markerte
«smittetoppen» i en «skrivesyge» som herjet
landet i perioden.
14. september i år ble Trykkefriheten
markert både her og i Danmark. I
København lanserte historikerne Henrik
Horstbøll, Fredrik Stjernfelt og Ulrik
Langen dobbeltbindet Grov konfækt, Tre
vilde år med trykkefrihed -1770-1773.
Verket er en dyptgående og oppryddende
gjennomgang av Trykkefriheten i
anledning 250-årsjubileet. Den danske
kulturministeren kom til og med på
lanseringen. Parallelt lanserte de også det
digitale og søkbare arkivet «Trykkefrihedens

Foto: Skjermbilde fra Instagram
@trykkefriheten1770

skrifter» på Det Kongelige biblioteks
nettsider (kb.dk) bestående av over 900
pamfletter fra perioden. De kan virkelig
feste disse danskene.
Her i Norge flagget vi (jeg), i mer
nøkterne former, blant annet med
lanseringen av formidlingsprosjektet
«Trykkefriheten1770» på Instagram. Denne
kanalen vil forsøke å feire Trykkefriheten
i sanntid med en 250 års forskyvning. Jeg
vil frem til Trykkefrihetens forskjøvede
avslutning i 2023 presentere et utvalg av
periodens aktører, tekster og debatter, og
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forsøke å ramme de inn på en måte som
gjør dem relevante og behagelige å fordøye
for et bredere publikum.
Som nyutdannet masterstudent er det
vanskelig å vite hvordan man har lyst til
å virke som historiker. Dette prosjektet
springer på et vis ut av Robert Rosenstones
tanker om å gjøre historie. Han er opptatt
av at dersom man ønsker å kommunisere
historiske poenger for et større publikum
så må, kan og burde man ta i bruk andre
virkemidler enn de som tradisjonelt har
blitt benyttet i de interne fagmiljøene, med
bøker som det mest åpenbare eksempelet.
For hva skjer egentlig når man fórer
relativt seig, fortidig materie inn i dagens
travle sosiale medier? Hvordan formidler
man etterrettelig historie til «folket»?
Historikeren som forsøker å gjøre historie
er både ansvarlig for sin etterrettelighet,
men i tillegg sin evne til å kommunisere
sine funn på en måte som gjør de aktuelle,
relevante og engasjerende for et bredt,
samtidig publikum.
Utgangspunktet for mitt formidlingsprosjekt er at trykkefrihetslitteraturen
fortjener å bli formidlet til et større
publikum. Materialet er for interessant til
å forbli neglisjert, og i tiden fremover vil
jeg forsøke å gjøre mitt beste for at disse
gamle tekstene får den oppmerksomheten
de i mine øyne fortjener. Jeg tenker at om
materialet har noe viktig å fortelle, så hviler
det hele på formidlingen.
Personlig gleder jeg meg til det virkelig
tar av i årsskiftet 1770-1771/2020-2021
med Philopatreiasdebatten. Her gikk den
unge trønderen Jacob Christian Bie i front
med sine pseudonyme masker og virkelig
satte de københavnske trykkpressene
i sving. Han klaget på handelspolitikk,
korrupte rettsprosesser og overbetalte
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Nye masteroppgåver

Leverte masteroppgåver for våren 2020
Etter ønske frå lesarane har vi i redaksjonen bestemt oss for å trykke eit
oversyn over nyleg publiserte masteroppgåver i historie. Lista inkluderer
oppgåver som blei leverte i vårsemesteret frå Nord universitet, Universitetet
i Stavanger, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder. Lister frå dei
resterande institutsjonane som har masteroppgåve i historie som ein del av
sitt utdanningsløp vil bli publisert i 1/2021 og på nett. Det gjeld også lister
over oppgåver som blei leverte i haustemesteret 2020. Vi gratulerer, og takkar
masterstudentane for nyttige bidrag til historiografien!
Navn på kandidat

Foto: Skjermbilde fra Instagram
@trykkefriheten1770

presters forspiste, fete ansikter. Hans
debattmotstandere anklaget ham for alt
fra økonomisk uansvarlighet til blasfemi
og konspiratorisk spin-dokteri.
Til lykke! Jeg oppfordrer alle å bli
med å inn i pamflettlitteraturen og feire
Trykkefriheten. Gå gjerne inn på kb.dk og
les originalene, og følg trykkefriheten1770
på Instagram for en opplysende titt på
dette ytringsfrihetseksperimentet i den
gryende, forvirrede dansk-norske litterære
offentligheten, over førti år før vi i Norge
fikk vår §100.

Tittel på masteroppgave (tidvis forkortet)

Universitetet i Oslo

Kjelde: https://www.duo.uio.no/

Aas, Ragnar Ø. 		
			
			

Fighting for Chile: Conflicts and
Consensuses in the Norwegian Movement
for Solidarity with Chile, 1973-1979

Aasan, John O. 		

Norsk Ekstremismeforebygging

Aase, Malene J.
		

Following the Norwegian guidelines and criteri 		
set for main partners of development cooperation
- the choice of Mozambique and Sri Lanka in 1977

Aass, Mari		

Lærebøkers miljøavtrykk

Aslesen, Charlotte
			
			

Gendering the Emotionality of a Revolution: 		
Male revolutionaries’ emotional expression after
the establishment of the southern Irish state

Beck, Sebastian		
Vega gjennom Nordøstpassasjen Adolf Erik
			
Nordenskiölds ekspedisjon i 1878-1880, og
			hvorfor den lyktes
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Bjercke, Sondre

Germania i Vesttyske skolebøker, 1945-1975

Bjørnbekk, Andreas
Civic and Ethnic Nationalism in European Union
			Identity Creation
Blakar, Åmund B.
"Acting as spokesman of the social conscience
			
of mankind". The International Labour
			
Organisation and actions against apartheid,
			1964-1994.
Brokke, Haavard Mandt NAZISTER PÅ SKOGTUR VED GRENSEN 			
Nazister, flyktningtrafikk og hemmelige agenter
			
i Setskog 1940 - 1945
Brumoen, Maren D.
Oslos tre kvinnehus – 1900-tallets løsning for
			enslige kvinners boligmangel?
Brunner, Jon I. Å.
			
			
			

Den konspiratoriske «homolobby» En analyse
av seksualitet og seksuelle minoriteters posisjon
i det nasjonalsosialistiske miljøet i Norge
mellom 1945 og 2019

Eriksen, William
			
			

"We need to be sure Iraq doesn't lose, Iraq's fall 			
is worst risk". Reagan-administrasjonens
politikk overfor Irak 1980-84

Fallang, Hildegunn
			
			

Omsorgsgiver og maktutøver - Menneskerettig-				
hetsprinsippene rettssikkerhet og barnets beste 				
i norsk barnevernspolitikk 1985-1996

Farkas, Tamas 		
			

On the Periphery of the Bloodlands: Hungarian 				
Troops at War against Soviet Partisans

Flatby, Lisa V.
			

Den italienske nyfascismens venstredreining 				
representert gjennom Pino Rautis ideologi

Fredriksen, Sigvart N. Discovering Palestine: How Norwegian
			
Solidarity with Palestine Emerged in the
			Transnational 1960s

Gimse, Synnøve
Et reklameshow? En studie av Statoils satsing på 				
			havvindkraft, 2005-2017

Børset, Karl H.		
Vår tids farskap: fortellinger om farskapet fra
			1970 til 2020

Gisnås, Mari		
«Den kraft som strålte frå Moskva» Noregs 				
			kommunistiske parti 1923-25.

Dale, Vilde B.
The Role of the United Kingdom in Norway’s
			
History of European Integration: A Study of the
			1972 Referendum

Gjerdrum, Carl F.
Balansegang - USAs utenrikspolitikk overfor 				
			Iran, 1981-1983

Eide, Jonas B.		
			
			

A Narrowing Atlantic? On the Influence of the
American ‘New Deal’ on Norwegian Social
Democratic Politics between 1935 and 1953

Helland, Pernille
«Å gi en følelse av sikkerhet» Norske mediers 				
			
fremstilling av den sivile, internasjonale
			
observatørgruppen i Hebron mellom 1994
			og 2001.

Engebretsen, Helen S. Kongene av Sparta: En analyse av kongene og
			
deres funksjon innenfor det religiøse livet

Henriksen, Haakon
			

Ensrud, Hanne M.
'Creating an Image' - Women in the PLO's
			Information Bulletin, 1975-1982

Herseth, Aleksander B. "Nå gjelder det å få sagt det uten å si det" 			
En analyse av Oslo-revyenes driftsrammer og 				
			
repertoar fra 1940 til 1946

Eriksen, Kristoffer
			
			

Hestnes, Jo 		
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Hegemony Restored: The Mythology of the Old
South and the Reconstruction of White
Supremacy in the United States, 1865—1896

Nasjonal Samlings styre i fire Telemarkskommuner under okkupasjonstiden 1940-1945

Jøtul-ovnene varmet også tyskerne - utilbørlig 				
kollaborasjon eller pragmatisk tilpasning?
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Ingvaldsen, Fridtjof A. B. Mellom rettigheter og nasjonalisme - Et sosial
			
historisk perspektiv på politisk aktivisme i
			mellomkrigstidens Algerie

Pedersen, Brandon P.
			
			

Iydir, Zulfiye Deniz
Nobels fredspris 1958-1960: En studie av Nobel
			komiteen som normentreprenør

Pedersen, Celine
Salonger og salongvertinner - En historiografisk
			
analyse av salongenes og salongvertinnenes
			
betydning før, under og etter den franske
			revolusjonen

Jæger, Aleksander
«I Civilisationens Navn!» – Om norske avisers
			
dekning av Fristaten Kongo, norske kongofarere
			
og den internasjonale humanitære debatten,
			1900-1908
Konst, Marie		
"Crisis of Credibility" U.S.-Egyptian Relations,
			1981-1983
Korpberget, Vegard
			
			

Mer enn delte hjerter. En emosjonshistorisk
analyse av den tidlige norske utvandringen til
Amerika, ca. 1836-1860.

Lange, Alexander F.
			
			

Den solidariske petroleumskapitalist - Statoil
som vordende og dominerende arbeidsgiver på
den norske kontinentalsokkelen, 1977-1990

Langeteig, Svein D.
			

Den norske stiftelsen Libertas påvirkning på den
politiske utviklingen i Norge 1947-1960

Mitrovic, Minja 		
			

«Similiens myte» En analyse av holdninger til
plast i det norske designmiljøet, ca. 1963-1970

"Why Are We Feeding Germany?": American
Governmental and Non-governmental Food Aid
and Policy in Germany After WWII

Reffhaug, Jonas B.
Grunnlovsfiendtlig eller grunnlovsstridig? Die
			
Republikaner under Franz Schönhuber i
			perioden 1983-1995
Rui, Per K.		
			

"Ville tider, ville streiker". Om AKP(m-l) og
ml-bevegelsens rolle i ville streiker i 1975-76

Rønningen, Alexander E. Den ‘norske homobevegelsen’ og HIV/AIDS			
epidemien : splittende eller konstituerende?
Røyneberg, Ingvild E.
Likhet for loven? Kjønn som faktor under
			rettsoppgjøret 1945-1955.
Sandnes, Jørgen
			

Tradisjon og nyanser mellom to permer En
analyse av biografier om Fridtjof Nansen

Sefton, Elin M. T. A Social Democratic Endeavor? Promoting 			
			
International Legitimacy for the PLO and
			
Facilitating the U.S.-PLO Dialogue.

Mjanger, Erling H.
Anders Langes Avis og avisen ABC. En analyse
			av ideologi.

Sjøberg, Sebastian C.
			

Transnational History, Performativity and
Conceptual Ethics

Moen, Heidi-Cathrine
			

Strømme, Simen H.
			

Caught in the Net. An analysis of the Guardian’s
first venture into online journalism

På den andre siden: En analyse av fremstillingen
av NS i norske oversiktsverk om andre verdenkrig.

Olsen, Malik C.		
The Forgotten Army: The Norwegian
			Army-in-exile 1940-1945

Syrstad, Isak 		
Historiefilm i praksis Film og nasjonsbygging i
			det postkoloniale Afrika

Olsen, Mari B.		
Styring på British Museum: En undersøkelse av
			
museet som et virkemiddel for styring av
			
besøkendes kunnskaps-ervervelse og adferd,
			1871-1911

Torheim, Anja B.		
In the intersection of politics and law: A study of
			
Terje Wold’s human rights engagement 		
			1945-1968

Oltramari, Arthur
Sjelefrelse eller politikk? Bispekonferansen i
			
Brasil sin rolle under overgangen til demokratiet
			(1985-1986)
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Tønnesen, John-Marius H. Makt i Kalmarunionens tidlige fase 			
Maktfordeling mellom Nordens kongemakt og
			
aristokrati i perioden ca. 1397-1438
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Vangen, Albertine J.
Gender Equal Forerunners? Images and
			
Imaginings of the Nordic Countries in the
			
International Women’s Suffrage Movement
			1904-1914

Hovdenakk, Stine S.
			
			
			

Vaseng, Øyvind H.
		

Enger, Adrian S.		
Hunsfos Fabrikker fra vekst til gjeldssanering
			
: En undersøkelse av miljøvernreguleringenes
			
innvirkning på Hunsfos Fabrikker og tre			foredlingsindustrien på 1970-tallet

Anti-Semitism of the Left? Norway and the Jews
in the Worker Paper (1929-1930)

Wetlesen, Martin
«Vi er oss selv nærmest»: Norges regjering og
			Evian-konferansen.
Yttereng, Vilde Opdan International engagement in the 1960s: The
			
establishment of the International Solidarity
			
Committee of the Norwegian Labour Movement
Øverland, Jonas Fostervoll«Å kunne organisere frem en kamporganisasjon»
			
en kartlegging av Nasjonal Samlings Kamp			organisasjon 1935-1945
Universitetet i Agder

Kjelde: https://uia.brage.unit.no/

Sagstad, Morten		
Med antisemittisme som politisk virkemiddel :
			
En komparativ studie av holdninger til jøder i
			Aftenposten, Arbeiderbladet, Dagbladet,
			
Nationen, og Tidens Tegn på 1930-tallet

Kvinneleg entreprenørskap i Ålesund i
perioden 1865 til 1920. Ein studie av kvinnelege
næringsdrivande si stilling i næringslivet og
samfunnet elles, med Ålesund som utgangspunkt

Lykkedrang, Silje R.
Underordnet og likeverdig? : En undersøkelse
			
av kvinners rettslige og sosiale handleevne i
			
Høvåg og Vestre Moland i Nedenes amt, på
			1700-tallet
Universitetet i Stavanger (Manglar opent arkiv på nett)
Hestness , Erlend S.
			

Verneplanene for vassdrag. Verdier og vern av
vassdrag i Norge, 1970-1993

Johansen, Arve F.
«Mange bekker små, gjør en stor å». Håelva og
			samfunnet, 1960-2000.
Kristiansen, Tor K.
			

Populism in in the Weimar Republic and in the
USA today with a focus on Adolf Hitler and Trump

Amundsen, Hanna M. Metoo-debatten i norske medier : Med et
			dypdykk i Giske-saken

Kucera, Tatjana		
			

Historical consciousness and empathy in English
classes

Østerberg, Victoria
Utviklingen av et miljøkonsept i Nordisk Råds
			høringsrunder, 1963-1975

Løvold, Marie F.		
Forfatteres blikk og valgs betydning i historie
			
skriving eksemplifisert ved tre historiske frem
			
stillinger om sovjetiske krigsfanger i Norge
			under andre verdenskrig

Nygaard, Janne 		
Da Marshallhjelpen kom til Vennesla : Det
			
amerikanske hjelpeprogrammets betydning for
			
produksjonsutvikling og økonomisk vekst ved
			Hunsfos Fabrikker 1951-1960
Langslet, Anders		
			

Nasjonens kraft : Nasjonstankens innvirkning på
skandinavisk historieskrivning om Kalmarunionen

Giske, Mathilde T. E.
			

Blitz –ideologer eller pøbler? : En historie om
strid, anti-fascisme, maskulinitet og vold
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Skarstein, Daniel K.
			
			

Hellas og Romerriket i norske lærebøker.
Analyse av norske lærebøker på 1800-tallets
framstilling av gresk-romersk historie.

Bjåstad, Thomas		
			

Historiography and the Empire: A Historio-		
graphic Analysis

Ohren, Håkon K.
Oljefondets spede begynnelse - De faglige
			
diskusjonene om et statlig norsk oljefond
			- 1981-1986
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Kristiansdottir, Sæunn
			
			
			

«Jeg trodde samene bare var ute og hadde det
kjekt og sånn» En kvalitativ studie hvor bruken
av film og roman sammenlignes som verktøy for
å utvikle historisk empati hos grunnskoleelever

Drivflaat, Willem J.
Kontrafaktisk historie som arbeidsmetode i
			videregående skole.
Lillehavn, Johanne
Kriminelle siddisar - Ein komparativ innhalds			
analyse av vinningsbrot i Stavanger i 1933 og
			1950
Onsrud, Håvard		
			
			
			

«Vindafjord»1941, «Sanct Svithun»1943,
«Irma»1944: Allierte angrep på den norske
hjemmeflåten brukt som propaganda i norske
aviser under andre verdenskrig.

Harr, John K.		
			

Historiebruk og historiemisbruk: En studie av
historiebruken i Anders Behring Breiviks manifest

Nilsen, John A. G.
			
			
			

"Jeg fikk inntrykket av at det er noe som har
skjedd faktisk." En historiedidaktisk undersøkelse av videregående elevers historiekultur
og Assasin's Creed Origins

Nord universitet		

Kjelde: https://nordopen.nord.no/

Reiersen, Ann-Julie
			

Avisdrift under føydalt anarki – Vesteraalens
Avis under krig og okkupasjon 1939-1945.

Øgsnes, Lisbeth		
Endring i smitte og sykdomsforståelsen blant
			
legene i Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommune
			i perioden 1860-1920.
Kullsveen, S. Leirgulen Human-Snow-Relations in the Late 19th
			
Century: Fridjof Nansen, the First Crossing of
			
Greenland, and the Perception of Snow and Ice.
Aas, Sturla		
			

«Det gamle er for gammelt». Om arbeidarrørsla
i Notodden og Rjukan.

Næss, Sunniva V.
Museumspedagogenes erfaringer med bruk
			
av materiell historie og gjenstandsbruk for
			
å fremme historisk og kildekritisk tenkning for
			ungdoms-skoleelever.

Todnem, C. Rønning
Jektefart på utstilling. En analyse av hvordan
			
Norsk Jektefartsmuseum presenterer norsk
			jektefartshistorie på utstilling.

Andberg, Amanda J.
			
			

Høgevold, Mathias
Skytesport som middel – forsvarssak som mål.
			
En studie av Det frivillige Skyttervesens fosvars
			relaterte virksomhet 1945-1990

«En historisk tidsresa genom mat» - Det
historiska reality TV programmet ”Historieätarna” som uttryck för historiemedvetande.

Ciric, Aleksander L.
Hiv det på Sele - en biografi om Sele deponi i
			Rogaland 1982-2009.
Apeland, Livar		
			

Eit stykke Israel i Noreg: Arthur Berg og 		
Midtausten-konflikten, 1957-1985

Håland, Tor I. G.
Debio og sertifiseringsordninger for organisk
			matproduksjon
Gjertsen, Simen Ø.
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Minneproblematikk og historiebruk rundt
konføderasjonens minnesmerke-debatten i USA

Riseth, Jenny		
			
			

Læreboka som et barometer for utviklingen av
norsk samepolitikk. En analyse av norske lære
bøker i historie i perioden 1950 til 2000.

Myhre, Mariell		
«Den store morder slår til»: fremstillingen av
			
svartedauden i historiebøker for gymnaset/
			videregående skole.
Holdal, Julie		
			

Dybdelæring - og metoder som ligner dybdelæring i lærebøker fra 1940 og fram til i dag

Henriksen, Embret
			

Det Øst-Romerske rikets framstilling i norske
og svenske lærebøker.
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Fotospalten

Den nødvendige retusjen: Et blikk på håndverkeren,
fotograf Kristoffer Aas (1889-1977)

Forfatter og feminist Susan Sontag skal ganske så treffende ha sagt at
«Fotografiet er en kombinasjon av å forskjønne og å fortelle sannheten». Det
estetiske har vært ledetråden for fotografen, ikke minst for portrettfotografen.
Det var et pent bilde kunden betalte for, ikke for et bilde slik man var, men
slik man ønsket å være. Aller helst et flott portrett andre kunne beundre.
Ragnar Albertsen
Fotoarkivar ved FylkesFOTOarkivet
Møre og Romsdal, IKAMR.

I

denne korte artikkelen har jeg ønsket
å gå litt bak kulissene, for å se på
negativretusjen, den for de fleste ukjente
delen av fotografhåndverket. Retusjering på
filmen om man vil, før kopiering av bildet.
En dyd av nødvendighet i glassplatenes tid,
da materialet lenge hadde svak sensibilitet
for rødt som gjorde at kviser, småsår og
fregner fortonet seg som mørke flekker i
ansiktet på det ferdige bildet, om de ikke
ble «fylt» igjen på negativet med myk
blyant eller penselfarge. Også rynker skulle
dempes.
Arbeidet med digitalisering og
registrering av Kristoffer Aas sitt arkiv,
over 7.000 glassplater, har vært det store
dugnadsprosjektet i Vestnes Sogelagi Møre
og Romsdal de siste tre åra. Nå er arkivet
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Foto av Hans L. Salhammer, før og etter negativretusj, 1933. Fra arkivet etter fotograf Kristoffer Aas.

på nett under https://fylkesfotoarkivet.
mrfylke.no/ (Søk «Aas Vestnes»).
Myke menn?
Arkivet skulle vise seg å inneholde de mest
slående eksempler på negativretusjen.
Kristoffer Aas brukte 12x16 cm
glassplatenegativer til portrettene, da han
startet opp i 1920. To opptak på hver plate.
Den ene ble valgt, retusjert og kopiert. Godt
kjent er vi med retusj av kvinneansiktene.
For menn skulle vel gjerne være barske og
rynkete og røffe?
Å se ung ut
I Aas sitt arkiv er det ingen forskjell
mellom kvinne og mann. Begge kjønn
ble fotografert og etterbehandlet fram mot

et ferdig bilde. Til det beste for modellen
og de som skulle se bildet der og da, og
til ettertiden. 100 år etter er denne delen
av det fotografiske håndverket blitt så lett
tilgjengelig gjennom «fotoshopping» at det
feilaktig omtales som manipulasjon.
Hva som er sant og usant, hva som er
pent eller stygt er også kulturelt og subjektivt
betinget. Grensen mellom det som ble
og blir ansett som en nødvendig estetisk
forskjønning i et bilde og manipulering
er ikke skarp.
Negativretusj var en svært viktig del av
fotografhåndverket fram til rullfilmens tid
på 1950-tallet. Da fargefotograferingen tok
Negativretusj av Hans L. Salhammer fra 1933.
Fra arkivet etter fotograf Kristoffer Aas.
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over på 1970-tallet, krevdes andre teknikker
for å dempe et rynkete ansikt eller gi en
kvisete konfirmant selvtillit. Glassplatene
var stabile og svært gode å retusjere på,
storformat og bladfilm på plastmateriale
som acetat- og polyesterfilm greit nok å
arbeide med. Retusj på 120 rullfilm og
35mm «småbild», etter hvert i farge, var
helt håpløst når fotografene forsiktig skulle
forskjønne.
Hva skal vi med portrettene?
Det tok litt tid å ta inn over seg hvor
viktig det var å sikre, ordne og formidle
portrettfotografenes arkiver. Å betjene
slektsforskere og privatfolk var én ting.
Vel så spennende har det blitt med et
rikholdig arkiv med personbilder som har
dannet grunnlag for forskning, bøker og
temautstillinger om f.eks. hatter og barter,
frisyrer, klær og moter. Portretter med
opplysninger om personene, hvem de var
og hva de gjorde, utover navn og fødselsår,
har vist seg som fullverdige historiske
kilder på linje med allmenne motiver som
byprospekter, industri- og landskapsbilder.
Mulighetene i portrettene er mange.
Å fordype seg i håndverket og vise
respekt for kildene og opphaveren,
fotografen, sitt fag og formidle med
kunnskap, gjelder ikke bare for de som
arbeider med biografier og bygningshistorie
eller maleri og museumsgjenstander. Etiske
vurderinger på vegne av opphavsperson er
et forsømt område innen formidling av
fotografi. Vi som sitter og gjør valg ved
digitalisering og formidling av fotografier
påvirker opplevelsen av bildene. Vi må blant
annet ta stilling til hvordan vi fremstiller og
bearbeider fotografiske glassplater og andre
negtivmaterialer.
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«Etisk forsvarlig håndtering av
fotografi og respekt for opphavsperson,
krever kunnskap om fototeknikk og
fototradisjon, samt kunnskap om fotografer
som profesjonsutøvere», skriver Det Norske
Fotonettverket i sin utredning om etiske
retningslinjer som kom i 2018.
Bildene er fra arkivet etter fotograf
Kristoffer Aas (1889-1977) som Vestnes
Sogelag i Møre og Romsdal har digitalisert
i samarbeid med FylkesFOTOarkivet,
IKAMR. Arkivet inneholder over 7 000
glassplater. Alt er digitalisert og 6 388 bilder
ligger i nettbasen https://fylkesfotoarkivet.
mrfylke.no pr 21.11.2020.

Historikeren

Medlemsblad for Den Norske
Historiske Forening

Historikeren søker gode tekster!
Historikeren er drevet på dugnad og lever av gode tekster fra velvillige
medlemmer og andre bidragsytere. Ved å skrive i Historikeren bidrar man
ikke bare til det kollegiale felleskapet, men man har også muligheten til å
kommunisere direkte til profesjonshistorikerne i Norge.
Vi er spesielt interessert i bokomtaler og anmeldelser, tekster om hva som
skjer i lokallagene og seniors perspektiv. «Seniors perspektiv» har vært en
gjenganger i mange år i Historikeren. Det er en ypperlig anledning til å hedre
en god kollega, en skattet veileder eller en framifrå historiker på annen måte.
Er du usikker på om din tekst kan publiseres i Historikeren? Ta kontakt på
historikeren@hifo.no. Vi tar også i mot ferdige tekster til samme adresse.
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Styremedlemmer

Lokallagsrepresentanter

Leder: Thomas Hagen, tlf. 469 20 446,
e-post: th@stiftelsen-arkivet.no
Nestleder: Harald Rinde,
e-post: harald.rinde@uia.no
Redaktør i medlemsbladet Historikeren: Even Næss Bergseng,
e-post: historikeren@hifo.no.
Kasserer: Trond Bjerkås,
e-post: trond.bjerkas@uia.no
Ruth Hemstad, tlf. 934 37 312,
e-post: ruth.hemstad@nb.no
Karsten Korbøl (skolekontakt), tlf. 992 32 327,
e-post: karsten.korbol@frittord.no
Synne Correll, tlf. 905 18 034,
e-post: synne.corell@gmail.com
Eirinn Larsen,
e-post: eirinn.larsen@iakh.uio.no

Agder: Gunhild Aaby,
e-post: g.aaby@vestagdermuseet.no
Bergen: Peter Hatlebakk,
e-post: peterhatlebakk@gmail.com
Bodø: Arild Vaag Prestøy,
e-post: arild.v.prestoy@nord.no
Nordvestlandet: Madeleine Zetterlund Stenhammer,
e-post: madeleine.zetterlund.stenhammer@hivolda.no
Rogaland: Frode Fyllingsnes,
e-post: frode.fyllingsnes@lyse.net.
Sogn og Fjordane: Pål Berg Svennungsen,
e-post: pbsv@hvl.no
Tromsø: Harald Dag Jølle,
e-post: jolle@npolar.no
Trøndelag: Maria Antonie Sæther,
e-post: maria.antonie.sather@ntnu.no.
Vestfold: Nina Sølversen,
e-post: ninasoelversen@gmail.com
Østlandet: Maria Flaten Gunstad,
e-post: maria.flaten.gunstad@gmail.com

Varamedlemmer
Andreas Bagås Lien,
e-post: Andreas.Bagas.Lien@bjertnes.vgs.no
Per Kristian Sebak,
e-post: per.sebak@sjofartsmuseum.no
Miriam Jensen Tveit,
e-post: miriam.tveit@nord.no
Monika Praczyk,
e-post: monika.praczyk@uia.no

Redaksjonen
Redaktør: Even Næss Bergseng
e-post: historikeren@hifo.no
Redaksjonsmedlemmer: Martin Auke,
Nora Birkeland, Eli Morken Farstad,
Kjartan Hverven og Jon Emil Halvorsen.

HIFO-sekretariatet
Organisasjonssekretær: Ragnhild Bie Nielsen, tlf. 401 64 360,
e-post: post@hifo.no
Innmelding, kontingent og abonnement
Økonomisekretær: Peder Aasland,
e-post: post@hifo.no
Innmelding skjer til foreningens e-postadresse:
post@hifo.no
Kontingent 550 kr per år, for masterstudenter
300. Abonnement på Historikeren koster 300
kr per år.
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Returadresse:
Den norske historiske forening (HIFO)
Universitetet i Agder
Institutt for religion, filosofi og historie
Postboks 422
4604 Kristiansand

Gards- og slektshistorie • Bygdehistorie • Byhistorie •
Regionhistorie • Årbok • Årsskrift • Rapport

Nytt bokprosjekt
under utarbeidelse?

•

Gratis veiledning i teknisk produksjon.
Ring 41 317722: Vi tilbyr:
•

Rådgivning/grafiske tips

• Typografi, design,

bildearbeid
• Trykk og innbinding
• Vi har lang erfaring med
bokproduksjoner

• Trykk i skandinaviske

og baltiske trykkerier

• Gode priser og referanser

• Førtrykksarbeidet utføres av norske fagfolk

Bra priser?
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Sjekk selv: post@bokstavogbilde.no

Eller ring: Arne Kjeldstadli, tlf: 41 317722
Skabos gt 15, 3040 Drammen. Osloavdeling: Bygdøy alle 21, 0262 Oslo

•

