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Lederen har ordet

Thomas V.H. Hagen
Leder, HIFO

Thomas V.H. Hagen. Foto:privat

Sommerstengte lesesaler og skreddersøm

Ja, slik kunne det arte seg før i tida, 
men ikke nå lenger. «Alle Arkivverkets 
lesesaler holder stengt ukene 28, 29, 30 
og 31: Fra 11.07.2022 tom. 07.08.2022», 
kan vi lese på nettsiden.

Sommeren kan bety velfortjent og 
etterlengtet avkopling for noen og enhver, 
men for mange historikere er sommeren 

en sjelden tid for rike arbeidsdager og 
langsom fordypning i arkivmateriale. 

HIFO har i likhet med Nasjonalt 
fagorgan for historie og en rekke andre 
fagmiljøer gjennom mange år sterkt 
kritisert den systematiske nedbyggingen 
av Arkivverkets fysiske publikum-
stjenester. Nylig gjentok vi dette i vårt 
høringssvar til ny arkivlov. Begrenset 
tilgang til originalt arkivmateriale og 
knapphet på veiledningskompetanse 
utgjør en skranke for historikernes 
muligheter til å utøve sitt fag. Dette 
handler ikke om lesesalsromantikk eller 
digitaliseringsskepsis, men om å påpeke 
en planmessig neglisjering og utsjalting 
av en lovpålagt samfunnsoppgave. 

Når det er sagt: Historikernes behov 

er spesielle, og dette anerkjennes av 
Arkivverket. Vi bør derfor bli flinkere 
til å benytte oss av allerede eksisterende 
tilbud for individuelt tilpassede løsninger, 
og samtidig bidra konstruktivt til 
utvikling av nye tjenester for historikere, 
som den spesielle – og spesielt viktige – 
brukergruppen vi faktisk er. 

Det nærmer seg Norske historiedager 
2022. Program og praktisk informasjon 
oppdateres fortløpende via HIFOs 
nettsider. Årsmøte i HIFO vil foregå 
lørdag 25. juni. Innkalling og sakspapirer 
vil bli publisert på våre nettsider og 
tilsendt alle medlemmer på epost i 
primo juni. 

Vi ses i Bergen 24.–26. juni!

Sola skinner. Lerka jubler høyt i sky. Noen 
humler suser på utsiden av lesesalsvinduet 
og vil inn i vårt svale paulun. En fullastet 
tralle føres g jennom ei svusjende skyvedør av 
kyndige, ekspeditte hender. Selv gråpapiret 

knitrer forventningsfullt. Hvilket arkivstykke 
skal åpnes først i dag? 
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Innhold

Forsidebilde: Den enkle, men vakre og vårlige akvarellen med motiv av smørblomst 
(engsoleie) på forsiden ble malt av Miranda Bødtker (1896–1996).   I 2016 ble Bødtkers 
samling på rundt 8000 tegninger, skisser og akvareller overdratt til Universitetsmuseet i 
Bergen, som nylig publiserte en artikkel om henne på Digitaltmuseum. Bildet s.34 er også 
malt av Bødtker. Foto: Universitetet i Bergen.

HIFO-nytt

Den norske historiske forening ble stiftet i 1869 og utgav Historisk tidsskrift for første gang    
i 1871, som nå er Norges eldste eksisterende vitenskapelige tidsskrift. I 1990 ble foreningen 
slått sammen med Norsk historikerforening (HIFO) og Norsk komité for historisk vitskap. 
Den nye konsoliderte organisasjonen tok forkortelsen HIFO, og foreningen overtok 
funksjoner fra alle de tre eldre foreningene.

Digital humaniora

Historielæreren

Fotospalta

Minneord

Kjære leser og bidragsyter – tusen takk!

Med dette nummeret vil jeg gjerne takke for meg. Det har vært artig og givende 
å få tjene som redaktør for denne lille blekka, hvis lesere er langt mer trofaste 

og ihuga enn jeg hadde sett for meg på forhånd. I en tid hvor papirmediene synes å 
være på vikende front, holder interessen og entusiasmen seg for Historikeren, som for 
en del historikere visstnok har sin faste plass som «dolektyre» på badet (ifølge HIFO-
medlemsundersøkelsen i 2020). Mens andre går for «open access» på nett, sverger vi 
til trykkekunsten. (Når det er sagt, så er det mulig å lese bladet i pdf-format på hifo.
no, men det er liksom ikke det samme å skulle sitte med et nettbrett på toalettet).

En stor takk til redaksjonen, som i skrivende stund består av Nora Birkeland, 
Eli Morken Farstad, Maria Antonie Sæther og Oda Karin Brunsell Harsvik. Med 
iver har dere på fritida deres kastet dere over innsendte bidrag, stilt opp på lange og 
seine redaksjonsmøter, og kommet med strålende ideer til nye tekster og konsept. De 
gangene jeg har lurt på hvorvidt det «blir bla(d)», har dere feid tvilen til side og lagt 
inn et ekstra gir om nødvendig. Takk også til Arthur Tennøe (fotospalta) og Kjersti 
H. Brakstad (grafiker), hvis bidrag til Historikeren er uvurderlige.

Vi har i løpet av disse årene forsøkt å videreføre de mange gode tradisjonene 
som bæres av Historikeren, som rapporter fra lokallagsarrangement, reisebrev og 
«Seniors perspektiv». På samme tid har vi forsøkt å videreutvikle bladet, som ved 
å inkludere mer historielærerstoff og fagdebatter, samt sette i gang nye spalter som 
«Digital humaniora» og «Ressursteksten». Men vi har på ingen måte uttømt den 
skrivelysten som finnes blant historikere, så det burde være mer enn nok å ta tak i 
for den kommende redaktøren og redaksjonen.

Den nye redaktøren må ha lykke til! Jeg gleder meg til å følge med på fortsettelsen.

Hilsen Even Næss Bergseng

God lesning!
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Fra høylandet i Skottland til 
nasjonalarkivet i England – reiserapport 2022

Karoline Marie Lia
Masterstudent, UiT Tromsø

Hvordan gikk jakobittbevegelsen fra å være en britisk bevegelse til å bli sett 
på som en kamp mellom de skotske høylenderne og engelskmennene? Det er 
dette spørsmålet som la grunnlaget for turen min til Inverness og The National 
Archives i London.

Mastergradsoppgaven min tar for 
seg jakobittbevegelsen, slaget ved 

Culloden 1746 og skotsk nasjonalisme: 
Hvordan jakobittbevegelsen gikk fra å 
være en britisk bevegelse til å bli symbolsk 
med de skotske høylenderne og den 
skotske nasjonalismen. På bakgrunn 
av denne problemstillingen hadde jeg 
et ønske om å besøke slagmarken på 
Culloden Moor ved Inverness i Skottland, 
for få en bedre forståelse av både 
hvordan slaget fra 1746 blir presentert 
i Skottland i dag. Samtidig ønsket jeg å 
oppleve regionen og landet jeg har valgt 
å skrive om. Jeg trengte også å få reist 
innom nasjonalarkivet i London for å 
finne en rekke dokumenter som viser til 
hendelsesforløpet før slaget ved Culloden 
1746, samt konsekvensene av dette. Jeg 
fikk tildelt reisestipend fra HIFO for å 
foreta reisen min. Med dette fikk jeg tatt 
turen til Inverness og London i februar. 

HIFO-nytt

Slaget ved Culloden – Det siste 
slaget på britisk jord

Et av de første stedene jeg besøkte i 
Inverness var Culloden Battlefield and 
Visitor Center. Culloden Moor ligger 
en kort busstur fra Inverness. Det var 
her et av de siste store slagene mellom 
jakobittene og den britiske regjeringen 
fant sted i 1746. 

Det første jeg gjorde da jeg kom til 
Culloden Moor var å gå langs slagmarken. 
National Trust of Scotland har jobbet 
med restaureringen av området, hvor 
målet er å gjøre området så autentisk som 
mulig. Langs slagmarken har røde og blå 
flagg blitt hengt opp, disse representerer 
frontlinjene til begge styrkene. Dette 
hjalp veldig med å visualisere størrelsen 
på slaget, noe som kan være vanskelig å 
forstå uten slike virkemidler.

Inn mot midten av marka finner 
vi blant annet steiner med klansnavn 
på seg. Dette er minnesmerker for de 1 
500 jakobittene som falt under slaget. 
Noen av disse minnesmerkene hadde 
blomster plassert foran seg, på lik linje 

med hva man gjør ved en grav. Det 
var ikke veldig mange besøkende den 
dagen, ikke overraskende siden det 
regnet og blåste ganske mye. De som 
var der tok seg derimot god tid og var 
innom hvert minnesmerke. Helt inn 
ved midten av slagmarken finner man 
en minnevarde som er dedikert til «The 
Gallant Highlanders» som kjempet for 
Skottland og prins Charlie.          

Etter slagmarken tok jeg meg en tur 
inn til besøkssenteret. Det fungerer som et 
museum og presenterer en gjennomgang 
av hendelsesforløpet som ledet opp mot 
slaget og til dels konsekvensene av det. 
Besøkssenteret gir en veldig fin og visuell 
forklaring av området og minnesmerkene. 
Det er bygd opp slik at man fysisk går 
gjennom historien, noe som gjorde 
det veldig enkelt å forstå seg på selve 
konflikten. Jeg foreslår virkelig at man 
først går innom senteret før man går ut 
og utforsker slagmarken. En ting jeg likte 
veldig godt med besøkssenteret var at det 
var delt inn i jakobittene sin side og den 
britiske regjeringen sin side. Så selv om 
stedet hovedsakelig er til minne for alle 
jakobittene som døde, så føler man ikke 
at det er en ensidig historiefremstilling. 

De brukte også både lyd og bilde for 
å dra deg inn i historien og gjøre den 
så levende som mulig. Et eksempel på 
dette er surround-kinoen deres, hvor 
de i løpet av rundt fire minutter viser 
deg brutaliteten ved slaget. Culloden 
Battlefield and Visitor Center var virkelig 
en opplevelse, og et sted jeg gjerne kunne 
tenkt meg å besøke igjen. Jeg vil anbefale 
alle som skal en tur til Skottland, eller 
som ønsker å ta seg en tur, å dra innom 
Culloden Moor. Det var en helt fantastisk 

opplevelse og jeg føler jeg gikk ut med 
mye mer kunnskap enn jeg noen gang 
kan finne i bøker. 

Urquhart Castle – ruiner fra 1692
Den siste dagen jeg var i Inverness tok jeg 
turen til Urquhart Castle. Dette slottet 
har vært med på en rekke historiske 
hendelser i Skottland, blant annet de 
skotske uavhengighetskrigene som fant 
sted på 1200- og 1300-tallet. Klan Grant, 
som hadde fått tildelt slottet i 1509, ødela 
det i 1692 for å forhindre at jakobittene 
kunne bruke det. 

Urquhart Castle ligger en 35 
minutters busstur utenfor Inverness, 
på et nes ut mot Loch Ness-innsjøen. I 
motsetning til da jeg besøkte Culloden 
Moor, var jeg veldig heldig med været 
da jeg dro til Urquhart. Det blåste litt, 
men solen skinte, noe som gjorde at man 
virkelig kunne beundre både slottet og 
Loch Ness. Før jeg gitt ut til ruinene var 
jeg en kort tur innom besøkssenteret, som 
er det første stedet man ankommer. Der 
fikk jeg litt grunnleggende informasjon 

«Well of the dead. Here the Chief of the 
MacGillivray fell». Dette er minnesmarkeringen 
for Alexander MacGillivray, lederen av 
MacGillivray-klanen. Foto: Karoline Marie Lia.
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HIFO-nytt

med denne filmen var slutten, hvor noen 
kommer inn og trekker opp gardinene 
i rommet slik at man ser ut mot slottet. 

Da filmen var ferdig tok jeg turen ned 

Foto: Karoline Marie Lia. The National 
Archives London.

Foto: Karoline Marie Lia. Urquhart Castle og Loch Ness.

om slottet og dens historie. De hadde 
også en liten filmvisning som gav en 
historisk kontekst til området og de som 
levde der før. En veldig underholdende del 

trenger. Registeringsprosessen på arkivet 
går også fortere når det meste er ordnet 
på forhånd. Man trenger derimot ikke å 
bestille hverken plass eller dokumenter 
på forhånd. Dog vil jeg anbefale dette 
på det sterkeste, spesielt hvis det er første 
gangen man besøker arkivet.

Da jeg ankom arkivet var det svært 
lett å orientere seg, ikke bare er det en 
rekke skilt som viser veien, men de som 
jobber der er mer enn villige til å hjelpe 
deg med hva enn du trenger hjelp til. 
Etter at jeg hadde lagt fra meg alt utenom 
kamera, mobil og PC tok jeg turen opp til 
første etasje. Dette er hvor jeg fikk ordnet 
et adgangskort. Hele prosessen var veldig 
enkel. Jeg leverte dokumentasjonen jeg 
hadde fått beskjed om at jeg måtte ha 
med meg, og det var egentlig det, de som 
jobbet der ordnet resten. Det eneste jeg 
måtte gjøre var å smile for bildet, og så 
var adgangskortet mitt fikset. Jeg fikk da 
beskjed om at dokumentene mine var i 
andreetasje, og tok turen videre dit. 

Før man får komme inn til rommet 
hvor dokumentene ligger må man 
registrere adgangskortet sitt, dette må 
man også når man drar. Etter dette tok 
jeg turen bort til dokumentutleveringen 
og fikk tildelt de dokumentene jeg hadde 
booket på forhånd. Jeg var heldig, både 
fordi det jeg hadde bestilt var relevant for 
oppgaven min, men også mange av de 
andre dokumentene i samme serie viste 
seg å være relevante. Jeg fant blant annet 
et dokument som viste til at noen ble 
straffet i henhold til The Disarming Act 
1746, samt en liste over opprørsfanger fra 
Skottland. Det var alt i alt en vellykket 
studietur som brakte med seg mye nytt 
for avhandlingen min, takket være støtten 
fra HIFO.

mot ruinene. Det er et helt nydelig område 
fullt av historie. Jeg ble helt overveldet da 
jeg gikk innom de forskjellige bygningene. 
Når en beveger seg rundt i ruinene finner 
man en rekke informasjonsskilt som 
forteller litt om hva spesifikke deler var 
brukt til den gang da. Samtidig som man 
får lest seg opp om slottets historie og 
bruk, ser en nesten hele tiden ut mot 
Loch Ness, en av de mest kjente innsjøene 
i Skottland. Utsikten fra toppen av slottet 
er helt magisk. Dette er virkelig et område 
man burde besøke hvis man kan. Det å 
kunne gå gjennom historien på denne 
måten, samtidig som man får nyte den 
spektakulære utsikten er en helt unik 
opplevelse som jeg er veldig takknemlig 
for at jeg fikk oppleve.

                                                                         
The National Archives – London

Etter at jeg hadde vært i Inverness tok 
jeg turen sørover mot London, for å 
besøke The National Archives. Før jeg 
reiste fra Norge, hadde jeg bestilt både 
lesesalsplass og dokumenter gjennom 
arkivets nettside, noe jeg anbefaler å 
gjøre for å sikre seg de dokumentene man 
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Historielærermingling med skole-HIFO og 
HIFO Østlandet

Nora Birkeland
Redaksjonen og HIFO Østlandet

HIFO-nytt

31. mars arrangerte skole-HIFO og HIFO Østlandet historielærermingling. 
På programmet sto både faglig påfyll, uformell idéutveksling og pizzaspising. 
Lærerne kunne ta med seg løse tanker og ideer om undervisning eller konkrete 
undervisningsopplegg, eller andre ting de g jerne ville drøfte med andre 
lærerkollegaer. 

Første innleder på programmet var 
Hans W. Kristiansen, sosialantropolog 

ved OsloMet, som var invitert for å 
snakke om skeiv historie i anledning 
Skeivt kulturår. Kristiansen har i en 
årrekke forsket på lesbiske og homofiles 
livsvilkår, livsløp og historie, blant 
annet i sin doktorgradsavhandling 
Kjærlighetskarusellen (2004) og i boken 
Masker og motstand. Diskré homoliv i 
Norge 1920–1970 (2008). Kristiansen 
holdt foredraget «Hva vet vi om skeive liv 
i Norge?»,  som tok for seg perioden fra 
tidlig 1900-tall til avkriminaliseringen av 
homofili i 1972. En innledende quiz viste 
at de fleste blant oss hadde godt av en liten 
oppfriskning. Vi fikk en svært interessant 
introduksjon til feltet, som ikke bare la 
vekt på at det var et mørkt kapittel før 
lovendringen i 1972 – mange levde også 
ut sine skeive liv før den tid. 

Etter Kristiansens foredrag presenterte 
Berit Lundberg, pensjonert lektor, 
et nylaget kildeopplegg om kvinners 
stemmerett. Lundberg jobbet som lektor 
ved Dokka vgs., og har, etter hun gikk av 
med pensjon i fjor, gjort et godt arbeid med 
å utarbeide et undervisningsopplegg om 
kvinners vei til stemmerett, til fri bruk for 
historielærere. I samlingen er det kilder med 
ytringer for og mot kvinners stemmerett, 
samt forslag til undervisningsopplegg hvor 
kildene kan brukes. 

Diskusjonene rundt bordet etter 
innleggene spilte videre på både kildebruk 
i undervisningen og om hvordan skeiv 
tematikk i undervisningen ble møtt. 
Blant annet var det lærere som hadde 
utfordringer med at elever hadde 
homofobiske holdninger eller at det var 
vanskelig å ta opp skeiv historie eller 
skeivt liv uten å bli møtt med reaksjoner 
i klasserommet – en  utfordring uten noen 
«quick fix», men det kom flere forslag for 
hvordan dette kan tas opp. Blant annet 
hadde en lærer opplevd det som positivt å 
introdusere temaet uten at det var eksplisitt 
– han hadde brukt en film om aktivister 

Hans W. Kristiansen innleder foredraget med en quiz. Foto: Andreas Bagås Lien.

under HIV- og aids-epidemien, introdusert 
under temaet aktivisme. En annen delte 
positive erfaringer om støttetilbudet 
Dembra, Demokratisk beredskap mot 
rasisme og antisemittisme, som er med 

på å bygge opp forståelse og aksept fra 
bunnen av. 

Avslutningsvis ble det også en god 
diskusjon om tematisk versus kronologisk 
undervisning. Flere lærere til stede syntes 
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det virket spennende å prøve å undervise 
mer tematisk, men hadde ikke kastet seg 
ut i det ennå. En av dem som virkelig 
har prøvd seg på tematisk undervisning, 
er lektor Nils Håkon Nordberg, som var 
tilstede på minglingen. Han er forfatter 
av Historie på tvers som er et nytt læreverk 
i historie for videregående skole med en 
tematisk oppbygning. Nordberg kunne 
dele erfaringer om å undervise på denne 
måten og hvilke temaer som kunne brukes. 

Alt i alt en lærerik, inspirerende, og 
hyggelig kveld!

PS: Undertegnede har begynt å lese 
Hans W. Kristiansens bok Masker og 
motstand. Diskré homoliv i Norge 1920–
1970 i påsken. Den anbefales!

Berit Lundberg presenterer kildeopplegget. 
Foto: Andreas Bagås Lien.

Gratulasjonstelegram sendt til Kim friele 
i forbindelse med avskaffelsen av §213. 
Foto: Skeivt arkiv. SKA-0001, Kim Friele.

Ressurstips
Kildeopplegget til Berit Lundberg er 

tilgjengelig for de som ønsker å bruke 
dette i undervisningen eller til inspirasjon. 
Ta kontakt med Karsten Korbøl på 
karsten.korbol@ils.uio.no for å få tilsendt 
kildeopplegget.

«Dembra tilbyr veiledning, kurs og 
nettbaserte ressurser for forebygging 
av ulike former for gruppefiendtlighet, 
som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, 
antisemittisme og ekstremisme. Kjernen 
i Dembra er forebygging gjennom å 
bygge demokratisk kompetanse, med 
inkludering og deltakelse, kritisk tenking 
og mangfoldskompetanse som sentrale 
prinsipper.» Les mer på dembra.no

Les mer om Historie på tvers på 
historiepatvers.no. Les også gjerne 
«Historielæreren» med Nils Håkon 
Nordberg i Historikeren 2/2021.

     På Skeivt arkivs nettsider er det mulig å 
finne utvalgte kilder, videoer og lydklipp: 
www.skeivtarkiv.no/.

En konkordans (av middelalderlatin 
concordantia ’overensstemmelse’) 

er en svært gammel måte å gi tilgang 
til tekster på. En konkordans kan 
sammenlignes med et stikkordsregister 
i slutten av en moderne bok. For et gitt 
sett med nøkkelord oppgis sidene hvor 
disse befinner seg. Konkordanser ble 
brukt allerede i middelalderen i studiet 
av bibeltekster. I digital humaniora 
inneholder konkordanser gjerne et 
uttrekk med et søkeord og konteksten 
det opptrer i. Og helt essensielt: De 
produseres automatisk av datamaskinen, 
der man før måtte holde rede på 
kontekstene for hånd – et tidkrevende 
arbeid. På samme måte som Google 
returnerer et sett med dokumenter og 
små tekstfragmenter fra disse, gir en 
slik konkordans alle kontekster for 
et søkeord i én eller flere tekster. Der 
Google kun forholder seg til dokumenter, 
er konkordanser altså en indeks over ord. 
Konkordanser er et viktig verktøy særlig 
for kvalitativ forskning.

For å hente ut konkordanser fra 
tekster automatisk, er det selvsagt 

Digital humaniora

Konkordanser: ord i kontekst

Magnus Breder Birkenes 
og Lars G. Johnsen
Forskningsbibliotekarer 
ved Nasjonalbiblioteket

en forutsetning at disse foreligger 
på et format som er tolkbart for en 
datamaskin. Tekstene kan for eksempel 
være produsert digitalt (gjelder de 
f leste tekster fra 2000-tallet) eller 
skannet og OCR-lest (eldre materiale). 
I datamaskinens barndom var det 
vanskelig å få tilgang til større mengder 
digital tekst. De måtte gjerne plottes/
skrives inn manuelt og det var mangel 
på lagrings- og prosesseringskraft. Disse 
problemene tilhører fortiden. I tillegg 
har Nasjonalbiblioteket gjennom sin 
digitaliseringsstrategi gjort nær sagt 
alle bøker og aviser publisert i Norge 
gjennom tidene maskinlesbare. Slik sitter 
vi i dag på et korpus (eller tekstsamling) 
bestående av om lag 600 000 bøker og 
4 000 000 avisutgaver.

Et f lertall av disse tekstene er 
underlagt opphavsrett og kan ikke 
distribueres fritt.  Nasjonalbiblioteket 
har derfor utviklet et system der man 
som forsker kan gjøre digital tekstanalyse 
på tekster i korpuset uten å utfordre 
opphavsretten. Tjenestene utvikles av 
Nasjonalbibliotekets egen DH-lab, et 
team bestående av syv personer, og 
kan nås på følgende URL: https://
www.nb.no/dh-lab. De tilbys både 
i form av enkle web-applikasjoner 
som kan brukes i nettleseren og som 
del av en utviklerpakke som personer 
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med litt datakunnskaper kan bruke 
programmatisk. Én av disse tjenestene gir 
tilgang til konkordanser. Her kan man 
kun se et begrenset antall ord om gangen 
og det er lagt inn sperrer som gjør det 
umulig å rekonstruere den opprinnelige 
teksten. Konkordanstjenesten er 
tilgjengelig via følgende URL: https://
beta.nb.no/dhlab/concordances/. 

Siden Nasjonalbibliotekets korpus 
består av over 120 milliarder ord i over 4 
millioner tekster, kan vi ikke produsere 
konkordanser fra alle tekstene på en 
gang. Tjenesten baserer seg derfor på 
at man trekker ut et utvalg av tekster 
(sampling) fra en gitt periode som man 
så søker i. Korpuset kan foreløpig bestå 
av bøker, avisutgaver, tidsskrifter og 

stortingsmateriale. Man kan videre 
spesifisere om tekstene skal inneholde 
bestemte ord og angi et tidsspenn i år. 
Ønsker man å studere representasjonen 
av internett i bøker fra 1990-tallet, velger 
man bøker som dokumenttype, skriver 
internett i fulltekst-feltet og setter 1990 
som fra-år og 2000 som til-år. Ved å 
trykke på «Go!»  lages et utvalg bestående 
av 1000 dokumenter (denne størrelsen 
kan endres i grensesnittet) fra denne 
perioden som man kan søke fritt i. I 
søkefeltet på midten av siden kan man 
nå søke etter internett eller andre ord i 
denne tekstsamlingen. Spørsmålstegnet 
ved siden av søkefeltet gir eksempler 

Skjermdump fra https://beta.nb.no/dhlab/concordances/. Tjenesten er under kontinuerlig utvikling, 
men grunnprinsippene vil være de samme også i fremtidige versjoner.

på mulige søketermer. Ved å søke på 
internett AND fremtiden finner man for 
eksempel kontekster hvor disse to ordene 
opptrer sammen. 

Her vil en forsker enkelt kunne 
fordype seg i 1990-tallets fremtidsvisjoner 
for internett. Så heter det for eksempel 
i en rapport fra 1996 («Undersøkelse av 
det norske markedet for elektroniske 
informasjonstjenester»), en EU-finansiert 
kartlegging av informasjonstjenester i 
Norge, i forbindelse med bruk av internett 
i forsikringsbransjen: «Interessant nok er 
det kommet signaler som tyder på at 
Internett ikke er den ideelle løsningen 
for fremtiden.»  Tidene skifter.
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Dette undervisningsopplegget med 
oppgåver skal føre til at elevane får 

eit medvite forhold til kjelder, og lære 
seg å reflektere systematisk og kreativt i 
møte med historiske kjelder, som dei så 
kan bruke til si eiga historiske forsking. 
Opplegget er delt inn i fleire område, 
og vil ende opp i ein eigenprodusert 
tekst der elevane presenterer ei sjølvvald 
kjelde, der dei forklarer denne ved hjelp 
av fagomgrep og kjeldemedvit. Dette 
opplegget er ein god inngang som elevane 
kan nytte ved eventuelt seinare og større 
oppgåver der dei jobbar med kjelder og 
historisk forsking. Det er utvikla til ei 
VG3-klasse, men kan lett bli tilpassa 
til andre nivå. Under viser eg både til 
eit undervisningsopplegg, oppgåver 
med tilhøyrande kjelder og utkast til 
vurderingskriterium. 

I denne oppgåva med tilhøyrande 

Historiske kjelder: 
Kva er det, og korleis kan vi forstå dei? 

Lektor Oddbjørn Hofseth presenterer eit undervisningsopplegg som legg til 
rette for eit genuint møte mellom kjelder og elevar. Elevane får øvd seg på å 
undre seg og konkludere i møte med utvalde kjelder.

Oddbjørn Hofseth
Sentrum videregående 
skole, Kongsvinger

Historielæreren: Ressursteksten

undervisningsopplegg får elevane øvd 
seg på å undre seg og konkludere i 
møte med utvalde kjelder. Elevane går 
gjennom ein prosess, der dei vert medvitne 
om korleis ein bør reflektere og undre 
seg over ei historisk kjelde, samstundes 
som ein må vere klar over korleis ein bør 
«styre» denne undringa og refleksjonen. 
Denne tankeprosessen vil føre fram til 
ein konklusjon om kva ei utvald kjelde 
er, kva ho syner, eller kva ho kan fortelje 
oss. Under viser eg korleis eg har jobba 
med historiske epokar før opplegget og 
framdrifta i opplegget. Dette er berre 
éin måte å gjere det på, einskildlæraren 
tilpassar sjølv opplegget slik det høver seg 
for den aktuelle klassa.        

Opplegget legg vekt på eit genuint 
møte mellom kjelder og elevar, og vil 
ikkje ha ei mekanisk tilnærming til 
metodeomgrep som ein kjenner frå 
tradisjonell historieopplæring. Det tyder 
at historiefaglege omgrep som ofte er nytta 
i læreverk for den vidaregåande skulen, 
ikkje er nytta. Om ein kjelde er sekundær 
eller primær, førstehands eller andrehands, 
normativ eller deskriptiv, vert det ikkje lagt 

vekt på her. Eit unnatak er om kjelda er 
stum eller forteljande, og difor er omgrepa 
leivning og beretning nytta. Elles bygger 
metoden for kjeldetolking på kunnskap 
elevane har frå før: Dette er ei medieklasse 
som tidlegare har jobba med denotativ 
og konnotativ fortolking i møtet med 
fotografi/bilete. Det denotative nivået er 
ei rein skildrande oppgåve der ein prøver å 
ikkje trekke inn forkunnskap, medan ein 
på det konnotative nivået kjem fram til 
ein konklusjon om kva kjelda er, eller kva 
ho viser. Vegen fram til det konnotative 
nivået er synleggjort som ein prosess, der 
ein gjennom ei liste med spørsmål kjem 
fram til ei fundert forståing på kva kjelda 
er, viser til eller kan fortelje oss. Denne 
prosessen med tilhøyrande spørsmål vert 
det greidd ut for lenger nede. 

Elevane har før dette undervisnings-
opplegget tek til, vore gjennom den første 
verdskrigen, der fleire typar av kjelder har 
vore nytta for å fortelje om dette. Vidare 
har dei vore gjennom det store biletet 
knytt til mellomkrigstida.  

1) Om å (re)konstruere fortida og 
lese historisk kjelde i plenum 

(60-90 minutt)    
A) Læraren problematiserer konstruksjonen 
«mellomkrigstida», og lèt elevane diskutere 
dette uttrykket og reflektere rundt når 
dette sannsynlegvis vart nytta første gong. 
Vidare spør læraren klassa kva som gjer 
at vi kan vite noko som helst om denne 
tida, for å få i gong ein refleksjon rundt 
historiske kjelder som utgangspunkt for 
å teikne opp eit historisk bilete, eller (re-)
konstruere fortida. Her er det nyttig 
viss ein har nytta eit variert (primær)

kjeldeutval når ein har gått gjennom den 
historiske epoken på førehand, slik at ein 
kan spele på elevane sin forkunnskap om 
kjeldebruk og korleis nytte og forstå eit 
utval av kjelder.

B) Læraren går saman med klassa 
gjennom artikkelen/reportasjen «Hos 
Adolf  Hitler, ‘den tyske frihetsbevægelses 
fører’» (Aftenposten, 20. oktober 1923) 
og diskuterer undervegs. Her kan det 
vere fornuftig å late elevane få ein fysisk 
kopi av teksten, før læraren les høgt 
gjennom. Teksten er ganske lang, og 
læraren kan med fordel understreke 
passasjar i teksten, og markere dei med 
tal, slik at elevane heng med. Det vil vere 
ein del namn (Stresemann, Ludendorff, 
Lloyd George, «Friedrich der Grosse», 
von Kahr, Rosenberg, t.d.) og omgrep 
(«novemberregjeringen») som er nytta 
i teksten som vil vere nye for elevane, 
men her er óg mykje som bør vere kjent 
(Mussolini, Bismarck, bolsjevisme, 
Versailles-traktaten). Læraren bør lese 
nøye gjennom på førehand, og vere spesielt 
merksam på at der er fleire sitat på tysk 
som han/ho bør vite kva tyder. Etter at 
teksten er lese og diskutert, kan ein runde 
av økta med å abstrahere kjelda, ved å 
plassere henne som eit sentrum omringa 
av ringar, der kvar ring representerer ein 
kontekst (denne modellen er det greidd 
ut for under C). Desse kontekstane må 
ein som lesar av denne kjelda vite om for 
å forstå henne.  

(Stikkord: Mellomkrigstid, utvikling 
av nasjonalisme, nazisme/fascisme, og 
den borgarlege norske pressa si oppleving 
av Hitler og Mussolini vs. marxisme og 
bolsjevisme/den nyskipa Sovjetunionen)
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C) Med utgangspunkt i den 
historiske kjelda ein har sett på under 
B), lanserer læraren ein modell der 
denne historiske kjelda er plassert 

Hofseths eigne illustrasjonar.

inn i ein historisk kontekst. Gjennom 
denne modellen får ein tydeleggjort det 
historiske arbeidet, der ein nyttar ein 
klar metode og fagomgrep for å plassere 

denne kjelda tidsmessig, og forstå henne 
på eit høgare nivå enn ein hadde før ein 
jobba med denne kjelda. Vidare kan ein 
nytte denne modellen, og plassere ei 
anna kjelde inn i han. Slik vil ein få ei 
forståing av at historisk metode er noko 
ein nyttar i møte med alle historiske 
kjelder, i alt historisk arbeid.

Det er to faguttrykk som det kan 
passe å presentere her, og det er om ei 
kjelde er leivning eller beretning. Ein 
treng nok ikkje legge stor vekt på dette 
omgrepsparet, men dei opnar opp for 
refleksjonen om ei kjelde kommuniserer 
eller ikkje, altså om ho er stum eller 
talande. For å forklare dette har kan ein 

nytte det kjente dømet frå Kautokeino-
opprøret: Presten Hvoslef sitt vitnemål 
frå hendinga, og hovudskallen til ein av 
dei involverte samane som vart avretta 
i samband med opprøret.

Etter å ha jobba med teksten og 
avklart ord, uttrykk og namn, vil 
kjelda gje eit innblikk i denne historiske 
epoken, og ein kan sjå kvifor eit generelt 
publikum kunne vere positivt innstilt 
til Hitler og Tyskland på denne tida. 
Elevane kan etter ein slik gjennomgang 
bli medvitne om korleis ein bør lese ei 
historisk kjelde, og plassere henne inn 
i ei større samanheng. Slik kan dei øve 
sin historiske empati.
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Historielæreren

Norge i svart, hvitt og grått: 
okkupasjonstidens gråsoner og nyansenes plass 
i historieundervisningen

Høsten 2021 fikk undertegnede gleden av å være på Hans Otto Frølands 
Gråsone-prosjekt ved Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) ved 
NTNU. Prosjektet hadde som mål å utvikle en ny didaktikk for den «nye» 
krigshistorien, både for historieformidling som foregår i skolen og i samfunnet 
for øvrig. Som nyutdannet historielektor med stor didaktisk nysgjerrighet var 
dette prosjektet svært interessant, og det var derfor gøy å få muligheten til å 
være med som vitenskapelig assistent på prosjektet. 

Inger Fagerberg
Prosjektkoordinator, 
Norsk digitalt fangearkiv 

Når man tar en profesjonsutdanning 
som lektor i historie, er det naturlig at 

man med jevne mellomrom reflekterer rundt 
historieundervisningen man selv tok del i 
som elev. De gangene jeg har tenkt tilbake 
til undervisningen om okkupasjonstiden 
i Norge, synes jeg det er slående hvor lite 
nyansert jeg husker denne. Dette er det 
sannsynligvis en drøss av årsaker til, og her 
kan kanskje egne evner til refleksjon og til 
å se sammenhenger som elev særlig nevnes. 
Men i tillegg til dette, har tilbakeblikkene 
vist meg verdien av at jeg som lærer er bevisst 
paradigmet fagdisiplinen historie befinner 
seg i, i tillegg til sammenhengen mellom 
hva fagdisiplinen gjør og hva skolefaget 
historie gjør. 

De siste tiårene har det skjedd mye for 
okkupasjonshistoriens forskningsfront. 

Feltet, som jeg i stor grad husker som 
dominert av fortellinger om «de gode» og «de 
onde» – «gutta på skauen» og «quislingene» 
– har blitt utfordret av nye narrativer, 
løsrevet fra disse motpolene. Å lære om 
andre aspekter ved okkupasjonshistorien 
som tidligere ikke har fått plass i den 
etablerte grunnfortellingen, er i seg 
selv interessant. Men broen mellom det 
fagdisiplinen historie gjør, altså løsrivingen 
fra svart/hvitt-narrativet, og hva skolefaget 
historie gjør, er ikke like tydelig for meg 
når jeg tenker tilbake. Skolefaget historie 
skal ha faglig forankring i disiplinfaget 
historie. Å undersøke hvordan den «nye» 
krigshistoriens didaktikk burde være, var 
derfor ett av målene Gråsone-prosjektet 
søkte å oppnå.  

Mitt bidrag til prosjektet innebar 
i hovedsak å fordype meg i ulike 
tematikker som nyanserte den nasjonale 
grunnfortellingen. Dette kunne være 
tema som økonomisk kollaborasjon 
med okkupasjonsmakten, Tysklands 

bidrag til «byggingen av landet», 
motstandsbevegelsens likvidering av 
påståtte angivere, og norske kvinner som 
innledet forhold med tyske tjenestemenn. 
Med unntak av behandlingen av de 
såkalte «tyskertøsene» er min erfaring 
at skyggesidene ved okkupasjonen 
sjelden trekkes frem i historietimene. 
Etter å ha fordypet meg i både stuerene 
og mer neglisjerte aspekter ved okkupa-
sjonshistorien, mener jeg dette er synd. 
Ønsker man at elevene skal lære noe 
av historien og se dens relevans i dag, 
som ofte er nettopp det argumentet 
historielærere trekker fram når elever 
spør hvorfor man skal lære historie, må 
elevene forstå aktørene. Men hvor rustet er 
elever til å møte fremtidige, internasjonale 
utfordringer, dersom de kun har lært seg å 
forstå personene som stod på riktig side? 
Elever bør fordype seg i både «de gode» 
og «de onde» aktørene – men aller helst 
bør de fordype seg i de som befant seg 
i gråsonesituasjoner. Å undersøke disse 

menneskene og situasjonene mener jeg kan 
bidra til nyansert diskusjon og refleksjon 
rundt menneskers motiver, valgmuligheter 
og reelt handlingsrom. 

Våren før jeg begynte mitt engasjement 
ved IMS, skrev jeg masteroppgaven 
min om tre trondheimsbedrifters in-
volvering i flyplassbygging i Trøndelag 
under okkupasjonen. De tre bedriftene 
begynte dette arbeidet mens kampene om 
Norge fortsatt pågikk. En av flyplassene 
bedriftene jobbet ved, var Værnes. At 
tyske fly effektivt kunne bombe Nord-
Trøndelag og Nord-Norge, var altså noe 
disse bedriftene bidro til. Hvordan kan 
man forstå dette i ettertid, og hvordan bør 
man forstå det? Dette masterarbeidet ga 
meg verdifulle erfaringer som var nyttige  
i arbeidet på Gråsone-prosjektet. Det hjalp 
meg med å utvikle historisk empati for 
aktører jeg undersøker, fremfor å avvise 
handlinger som «feil» og fordømme. Med 
historisk empati som ett av historiefagets 
fire kjerneelementer, mener jeg det er 

Ubåt-anlegget «Dora» i Trondheim. Foto:Stiftelsen Arkitekturmuseet. 



22 23

høyaktuelt å stoppe opp ved gråsone-
aktørene og stille spørsmål som hvorfor 
endte «de gode» opp med å utføre «onde» 
handlinger – i tjeneste for «det gode»? En 
slik inngang til historisk empati mener 
jeg er verdifull for skoleelever for å kunne 
forstå andre aktører, både når de jobber 
med historiske personer og når de skal 
ut i verden og møte nåtidige mennesker.

Et annet potensial jeg ser ved å 
jobbe med gråsoner i klasserommet, 
ligger i det man kan kalle metahistorie. 
Historieundervisningen jeg husker fra 
grunnskolen og videregående vil jeg 
i stor grad anta var et produkt av en 
nasjonal selvforståelse. Den nasjonale 
basisfortellingen om Norge under krigen 
kan ikke ha plass til alt – noen utvalg 
må gjøres. Men hvem har konstruert 
denne fortellingen og hvilke aktører har 
makt nok til å definere innholdet i en 
slik fortellingen? Hvorfor har jeg lært om 
nettopp gutta på skauen og ikke partisaner 
fra Øst-Finnmark? Disse spørsmålene 
mener jeg er velegnet til å lære elever 
historie om historie. I dette arbeidet 
kan man trekke inn en rekke spennende 
aspekter ved historie som fag. Hvilke 
behov var viktige i tiden etter frigjøringen 
og under rettsoppgjøret? Hvilken 
sammenheng hadde denne prosessen med 
den kalde krigen? Og ikke minst, hvilken 
verdi har historie for nasjonsbygging 
og hvilken betydning kan dette ha for 
mennesker i dag? Slike spørsmål kan åpne 
for spennende klasseromsdiskusjoner om 
hvordan historie egentlig blir til og hva 
slags funksjon den har.

Mens jeg har forsøkt å skrive noen 
veloverveide ord om mitt ydmyke bidrag 
til dette prosjektet, har jeg på nytt blitt 
overbevist om prosjektets potensielle 

Er du også en historielærer som sitter tankefull 

bakerst i klasserommet? Da utfordrer Historikeren deg til å dele dine 

tanker om historieundervisning med andre. Har du brukt spennende 

undervisningsressurser, fått elevene til å fordype seg i kildearbeid eller 

sitter du på gode anekdoter fra et langt liv i klasserommet, så vil vi 

gjerne høre fra deg. Tekster kan sendes til historikeren@hifo.no 

verdi for utviklingen av historie som 
skolefag. I løpet av året vil IMS utvikle 
et etter- og videreutdanningskurs 
(NTNU KOMPiS) for lærere som tar 
for seg «gråsone-perspektivet» og mange 
av undersøkelsesområdene som har blitt 
skissert her, både historiografisk, didaktisk 
og metodisk i undervisningen. Dersom 
det er flere som vil fordype seg i gråsone-
perspektivet, så vil forhåpentligvis EVU-
kurset bli avholdt i nær fremtid.  I de 
kommende månedene vil dessuten en 
rekke håpefulle kandidater levere sine 
masteroppgaver i historie i tilknytning 
til Gråsone-prosjektet, både i form av 
realhistoriske oppgaver og i form av 
didaktiske oppgaver. Disse oppgavene 
vil forhåpentligvis alle kunne bidra til 
å belyse noen av spørsmålene Gråsone-
prosjektet reiser.  

Norske arbeidere i full gang med ny rullebane 
på Værnes. Foto: Nordlandsmuseet.
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Til historiekonkurransen 2021/2022 ble det sendt inn 567 bidrag fra elever på 
videregående og 242 fra ungdomsskoleelever, fordelt på henholdsvis 34 videregående 

skoler og 13 ungdomsskoler. Dette er en liten nedgang fra 2021, da det var hele 1013 
deltakere. Nedgangen skyldes først og fremst færre bidrag fra vgs, da deltakelsen fra 
ungdomsskolene er stabil. 

Årets vinnere vil bli kåret i jurymøtet 25. mai. Vi er glade for at antallet deltakere stadig 
er høyt, spesielt sammenlignet med tilsvarende skolekonkurranser. I mange år har vi 
hatt en deltakelse på rundt 800 elever.

Mer informasjon om historiekonkurransen finner du på 
http://www.historiekonkurransen.no/. 

Notis om historiekonkurransen: 
Min familie i historien 2021/2022

Foto: Skole-HIFO.

Skole-HIFO

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 profesjonshistorikere, historielærere og andre 
historikere 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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Bjørn L. Basberg
Professor i økonomisk historie 
ved Norges Handelshøyskole

Minneord

Arnljot Strømme Svendsen – 
økonom og historiker

Arnljot Strømme Svendsen døde 5. januar 2022 – en måned etter sin 
100-årsdag. Som professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) var han en 
internasjonal autoritet innen skipsfartsøkonomi. I tillegg var han også sterkt 
opptatt av historie, og utga en rekke historiske arbeider. Den følgende omtalen 
gir et lite innblikk i denne delen av hans faglige virksomhet.

Skipsfartsprofessor

Strømme Svendsen var født i Kristiania 
(som han selv alltid la vekt på) i 1921. 

Han tok eksamen artium i 1941 og 
begynte deretter å studere sosialøkonomi 
ved Universitetet i Oslo. Studiet ble 
avbrutt av universitetsstengningen. Han 
ble cand.oecon i 1946 og fikk sin første 
stilling i Norges Bank. I 1948 begynte 
han som stipendiat ved NHH og ble 
værende der  resten av sitt yrkesaktive 
liv. Strømme Svendsen begynte tidlig å 
interessere seg for skipsfartsnæringen, og 
det kom til å bli hans hovedområde. I 
1956 ble han dosent og i 1966 professor 
i skipsfartsøkonomi. Han etablerte et 
Skipsfartsøkonomisk Institutt ved NHH 
i 1958 og ledet dette frem til han ble 
pensjonist i 1991. 

Et annet område Strømme Svendsen 
gjorde seg bemerket innen var kultur-

økonomi – et fagområde han nærmest 
etablerte på egenhånd fra 1960-tallet. 
Han underviste og skrev etter hvert en 
lærebok om hvordan de økonomiske 
fag kunne bidra til bedre styring av 
kulturinstitusjoner. 

I tillegg til sine faglige gjøremål 
utviste Strømme Svendsen en stor 
aktivitet utenfor NHH. Han var 
styremedlem i en rekke offentlige og 
private organisasjoner, bedrifter og 
ikke minst kulturinstitusjoner. Han 
var styreleder ved Den Nationale Scene 
i Bergen fra 1960 til 1991! I tillegg 
engasjerte han seg også politisk, satt i 
bystyret i Bergen for Høyre i en årrekke 
og var også en periode vararepresentant 
på Stortinget. Innimellom alt dette, fikk 
han også tid til å være historiker.

Keilhaus elev
Interessen for historie hadde nok Strømme 
Svendsen med seg inn i studiene, men det 
var hans sosialøkonomilærer, professor 
Wilhelm Keilhau (1888–1954) som 
mer enn noen annen kom til å påvirke 
ham i en faglig retning der økonomi og 

historie ble kombinert. Det var nettopp 
det Keilhau sto for: sosialøkonomien 
skulle ha en sterk forankring i økonomisk 
historie. Keilhau var ikke alene om 
dette. Internasjonalt hadde det vært en 
toneangivende retning i økonomifaget.

Strømme Svendsen var student i en 
brytningstid der også Ragnar Frisch var 
en sentral økonomiprofessor. Han hadde 
en helt annen orientering og innførte 
økonometri og kvantitative metoder. En 
av Strømme Svendsens tidligste artikler 

(1948) var faktisk 
om økonometriske 
metoder, men det ble 
med den. 

Gjennom hele 
karrieren førte i 
s t ede t  S t røm me 
Svendsen arven etter 
Keilhau videre. Dette 
kunne ha skjedd 
nærmest bokstavelig. 
På begynnelsen av 
1950-ta l let hadde 
Keilhau påtatt seg 
å skrive en bok om 
Bergen Privatbanks 
historie. Strømme 
Svendsen har fortalt at 
da Keilhau oppholdt seg 
i Bergen for å arbeide 
med kildene, tok han 
kontakt med Strømme 
Svendsen og ba ham 
om å kommentere sine 
manuskripter. Like 
etter ble Keilhau syk 
og døde, og boken ble 
aldri utgitt. Strømme 
Svendsen vurderte å 

sluttføre arbeidet, men hans fokus var 
da på andre prosjekter.

Industrihistorikeren
Et lite hefte på 20 sider utgitt i 1953 
hadde tittelen Norsk industri før 1650. 
Strømme Svendsen startet altså så å si 
på begynnelsen med en beskrivelse av 
de tradisjonelle næringer som sagbruk, 
bergverk og skipsbygging. Temaet ble 
videreført og utvidet i et nytt hefte, 
Norsk industrihistorie, utgitt i 1955 i 

Arnljot Strømme Svendsen (1921–2022). Foto: NHH. 
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Elingaards serie om norsk næringsliv i et 
historisk perspektiv. Igjen går han tilbake 
til 1500-tallet, men fører beretningen 
fremover t i l mellomkrigstiden. 
Beretningen var deskriptiv og bygget 
på sekundærkilder – historieverk og 
industri- og bedriftshistorier. I et kort 
avslutningsavsnitt begrunner Strømme 
Svendsen sitt lange historiske perspektiv 
med referanse til økonomen Joseph A. 
Schumpeter. Han hadde nettopp sin 
bakgrunn i den tradisjon i økonomifaget 
der den historiske forankringen stod 
sentralt. 

Et helt annet nivå er det over Strømme 
Svendsens neste historiske arbeid, 
Økonomisk-historiske studier i stålindustri 
og en vestlandsk industri-innovasjon, 
utgitt av NHH i 1961. Avhandlingen 
omfatter en fyldig historisk gjennomgang 
av norsk jern- og stålindustris historie 
og analyserer i detalj omleggingen til 
produksjon av elektrostål fra begynnelsen 
av 1900-tallet, eksemplifisert med en 
studie av dannelsen og utviklingen 
av Stavanger Electro-Staalverk A/S 
på Jørpeland. Innledningsvis trekker 
Strømme Svendsen frem to økonomer 
som har vært viktige inspirasjonskilder: 
Wilhelm Keilhau for hans fokus på en 
historisk tilnærming til analysen av 
samfunnsøkonomiske problemer, og 
igjen Schumpeter, ikke bare for hans 
vektlegging på økonomisk historie, men 
også på innovasjon. I dag er Schumpeters 
tenkning om entreprenørskap og 
innovasjon nærmest allemannseie blant 
økonomer (og i økonomisk politikk), men 
Strømme Svendsen har nok vært en av de 
første i Norge til å løfte ham frem.

Strømme Svendsens analyse av 

innovasjonene i stålindustrien ble ingen 
folkelesning. Den neste boken fikk 
derimot større utbredelse; Industriens 
historie i Norge, skrevet sammen med 
Gunnar Christie Wasberg og utgitt i 1969 i 
anledning Norges Industriforbunds 50-års 
jubileum. Her hadde Strømme Svendsen 
ansvar for kapitlene om mellomkrigstiden 
og etterkrigstiden. I en rekke år ble boken 
flittig brukt av studenter i økonomisk 
historie. Eksemplaret jeg lånte på NHHs 
bibliotek for å oppfriske kunnskapene 
om Strømme Svendsen, ble et nostalgisk 
gjensyn med et meget velbrukt og slitt 
eksemplar.

Bedrifts- og institusjonshistorikeren
Som sin læremester Wilhelm Keilhau, 
kom også Strømme Svendsen til å skrive 
flere bedriftshistorier. Som så mange 
bedriftshistorikere ble han jubileenes 
mann.

Først ute, forøvrig også Strømme 
Svendsens aller første historiske 
publikasjon, ble Skipsfarten i Stavangers 
næringsliv. Stavanger Rederiforening 
1901–1951, utgitt i 1951 i samarbeid med 
Olaf Malterud, Norges Rederiforbund. 
Her forente Strømme Svendsen sin 
interesse for skipsfart og historie. Det 
ville kanskje vært å forvente at det nettopp 
ble rederihistoriene som ville bli hans 
spesiale, men slik ble det ikke. De neste 
utgivelsene dreiet seg om helt andre 
bedrifter og bransjer.

Den viktigste bedriftshistoriske 
utgivelsen ble kanskje Union 1873–
1973. En norsk treforedlingsbedrifts liv og 
eksistenskamp, utgitt i 1973. Dette var en 
fyldig og på alle måter klassisk komponert 
bedriftshistorie. Fire år senere fulgte en 

I fartens, kraftens og velstandens epoke. 
Foto: Deichman.no.

jubileumsberetning om Den Polyteknisk 
forening, I fartens, kraftens og velstandens 
epoke. Her ble historien fra Kåre Fastings 
klassiske Teknikk og samfunn som beskrev 
foreningens første hundre år (1852–1952) 
videreført. 

I 1978 kom nok en jubileumsberetning, 
Blader av tobakkens historie: J.L. Tiedemanns 
Tobaksfabrik 1778–1978. Her hadde 
Strømme Svendsen rolle som redaktør, 
sammen med Francis Sejersted. Innholdet 
i denne tykke boken var det først og fremst 
andre som stod for, blant annet Strømme 
Svendsens kolleger i Bergen Fritz Hodne 
og Helge W. Nordvik. 

Det neste jubileet Strømme Svendsen 
gikk løs på som forfatter, resulterte i 

«Bykreditts historie 1959-1984» et fyldig 
hovedkapittel i en bok utgitt i anledning 
De Norske Bykredittforeningers 75 års 
jubileum. Som med Polyteknisk forening 
dreiet det seg om en videreføring av 
historien til en institusjon som hadde 
fått nedtegnet bedriftshistorien også ved 
tidligere jubileer.

Strømme Svendsen gikk altså ikke glipp 
av jubileene, og det gjaldt selvsagt heller 
ikke på egen arbeidsplass. Sammen med 
kollega (og tidligere rektor) Olav Harald 
Jensen skrev han Norges Handelshøyskole 
femti år, utgitt i 1986. Strømme Svendsen, 
som skrev kapitlene om de senere årene, 
fikk da for første gang oppleve at det ikke er 
så lett å behandle en samtid der han selv var 
aktør. Flere kolleger mente at betydningen 
av de ulike forskningsfelt og fagmiljøer 
ikke var godt nok balansert. 

Det siste bedriftshistoriske arbeidet fra 
Strømme Svensens hånd kom i 1995 – fire 
år etter at han var blitt pensjonist. Sammen 
med Helmer Dahl utga han da Vebjørn 
Tandberg: Triumf og tragedie. Som tittelen 
tilsier var dette først og fremst en biografi. 
Men Vebjørn Tandbergs historie var 
selvsagt uatskillelig fra bedriftens historie, 
og boken ga bred plass også til Tandberg 
Radiofabrikks utvikling – fra vekst til 
fall. Strømme Svendsens bidrag i boken 
har typisk nok fokus på entreprenøren – i 
klassisk schumpeteriansk forstand.

Han ga seg imidlertid ikke med boken 
om Tandberg. I 2007, Strømme Svendsen 
var da blitt 86 år, kom boken Teater i 25 
år. Den Nationale Scene 1976–2001. Det 
ble en fyldig utgivelse på over 300 sider, 
men før det kom så langt måtte teateret tåle 
kritikk for valg av forfatter. På debattsidene 
i Bergens Tidende ble det stilt spørsmål 
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ved om en som hadde vært styreleder for 
institusjonen i de fleste av årene som skulle 
omtales, var den rette til å gi en balansert 
fremstilling av historien. Det er vanskelig 
for en faghistoriker å si seg uenig i dette. 
Selvsagt ble alderen også brukt mot ham, 
selv om intet tydet på at Strømme Svendsen 
hadde mistet sitt skarpe intellekt og gode 
formuleringsevner. 

Historiske portretter 
– og monumenter

I tillegg til bøkene innen bedrifts-, 
industri- og institusjonshistorie - og i 
tillegg til bøker og fagartikler innen hans 
egentlige forskningsfelt - skrev Strømme 
Svendsen opp gjennom årene en hel rekke 
mindre biografiske artikler om kunstnere, 
kulturpersonligheter, økonomer og 
næringslivsledere. De var velformulerte 
og fulle av innsikt, men ikke nødvendigvis 
alltid med en historikers distanse til stoffet. 
Kontroversielle skipsredere som Anders 
Jahre og Hilmar Reksten tok han i forsvar 
i sine artikler i Norsk Biografisk Leksikon. 

Interessen for historie, og da særlig 
knyttet til Bergen, gav også andre varige 
utslag. Strømme Svendsen ledet arbeidet 
med å få på plass Olav Kyrre-monumentet 
i 1998. Her fikk han oppleve bergensernes 
debattiver om Knut Steens modernistiske 
utforming, men det gikk øyensynlig ikke 
utover tiltakslysten. Allerede et par år 
senere ledet han arbeidsutvalget i den 
såkalte Anne Pedersdotter-komiteen for 
å få reist et nasjonalt minnesmerke over 
ofrene for hekseprosessene i Norge. I 2002 
ble Heksesteinen avduket på Nordnes.

 Økonom – og historiker
Arnljot Strømme Svendsen var sosial-
økonom (eller samfunnsøkonom som vi 

i dag ofte betegner profesjonen). Han la 
aldri skjul på det. Det påvirket selvsagt 
måten han tilnærmet seg og skrev historie 
på. Det var de samfunnsøkonomiske 
problemstillingene han først og fremst 
var interessert i. Han mente selv han 
kunne være med å bidra her, både med 
å tilføre den historiske analysen bedre 
samfunnsøkonomiske forklaringer, men 
også å tilføre samfunnsøkonomiske 
analyser en historisk dimensjon.  Bøkene 
hans bærer preg av at han kjente og 
respekterte historikerhåndverket, selv om 
han til tider så lett på at hans rolle som 
aktør kunne være problematisk.

I 1961 skrev Strømme Svendsen en 
liten artikkel om «Økonomisk historie som 

Strømme Svendsens Teater i 25 år. Den 
Nationale Scene 1976–2001. 
Foto: Eide Forlag.

analysemetode i samfunnsøkonomien» 
i en spesialutgave av tidsskriftet 
Bedriftsøkonomen som markerte at NHH 
var blitt 25 år. Alle skolens aktiviteter og 
fagområder ble presentert, og interessant 
nok var det Strømme Svendsen som skrev 
om faget økonomisk historie. Som tittelen 

klart viser, så han dette faget som en del 
av samfunnsøkonomien. At økonomisk 
historie på NHH i de to neste tiårene 
ble forvaltet av tre historikere, er jo da 
kanskje et paradoks – men det er en annen 
historie. Strømme Svendsen kom uansett 
godt overens med de alle.

Historiske arbeider av Arnljot Strømme Svendsen omtalt i artikkelen. For en fullstendig 
publikasjonsoversikt henvises til Oria e.l.

Skipsfarten i Stavangers næringsliv. Stavanger Rederiforening 1901–1951 (med Olaf Malterud),  
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Fotospalten

Fotografi fra reingjerdet i Båvloe

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

 Foto: Václav Marek. 29.7.1946. B051. Negativ. Nasjonalbiblioteket.

En kvinne og en mann holder et dyr 
ved et gjerde. En dagligdags og 

repeterende hendelse fotografert i svart-
hvitt. Dyret og menneskets avrundede 
samhandling kontrasteres mot det 
rettlinjede og avgrensende gjerdet mot 
vidda i bakgrunnen. Fotografen er 
Václav Marek (1908–1994). Han var fra 
Tsjekkoslovakia og oppholdt seg i Norge 
i 1933–48, bosatt i Hattfjelldal. Han var 
engasjert i menneskene og samfunnet, han 
fotograferte og skrev. Fotoarkivet etter 
han utgjør mellom 2- og 3000 fotografier 
fra første halvdel av forrige århundre. 
En del av fotografiene ble publisert av 
Marek. Mesteparten av arkivet har ikke 
vært kjent, men noen år etter Mareks 
død ble fotografiene i 2003 overført til 
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Nå i 
2022 er det tilgjengelig for alle.

Et slikt arkiv utgjør en potensiell 
kilde for forskning og dokumentasjon 
som må utvikles gjennom arbeid over 
tid. Ett element er at Mareks arvinger 
bestemte at fotografiene skulle havne i 
offentlig eie. Et fotografi i seg selv øker sin 
informasjonsverdi gjennom å berikes av 
metadata. I dette tilfellet er proveniensen 
dokumentert og kjent. Primære metadata 
er ellers fotograf, tid og sted. Noen 
opplysninger foreligger i Mareks egen 
opptaksjournal. Men den var på tsjekkisk 

og har først blitt oversatt i det siste i regi av 
lokale krefter: Om dette fotografiet skriver 
Marek «Melking av reinsdyrhunner. De 
53 første reinsdyrhunner er melket, men 
de hadde bare lite melk. Johan ser etter 
nye dyr. Jenta venter lenet mot gjerdet.»

Marek var deltaker i samfunnet 
rundt seg som gårdsarbeider, reingjeter, 
fangstmann og jeger. Slik kom han i 
kontakt med de mange som han etter 
hvert fotograferte. Denne tilhørigheten 
til et lokalsamfunn har gitt grobunn 
for et stort engasjement rundt disse 
fotografiene. I Hattfjelldal har det vært 
et flerårig prosjekt med å samle inn og 
systematisere informasjon om bildene. 
Gjennom denne lokale «crowd-sourcing» 
har dette fotografiet blitt stedfestet til 
Båvloe i Vilhelmina i Västerbotten i 
Sverige, og det har fått sin konstruerte 
tittel: Ved reingjerdet i Båvloe. Det etniske 
mangfoldet i området interesserte Marek 
og han satte seg inn i både samisk og norsk 
språk og kultur. I 1992 utga han boken 
Samene i Susendalen. 

I tillegg til eiendomsrett til materialet 
er det to andre instanser som kan begrense 
adgangen til å tilgjengeliggjøre fotografier: 
Fotografen og avbildede personer med 
rett til eget bilde. Det er har nå gått over 
15 år siden Marek døde slik at bildene 
har falt i det fri/er blitt offentlig eiendom 
som fotografiske bilder. Når det gjelder de 
avbildede personene så er det flere som er 
nålevende. De har også gitt sin tillatelse 
til at bildene som nå er tilgjengeliggjort 
kan vises. Proveniens, materialitet, meta-

data og digitalisering og bidrar slik til 
at dette fotomaterialet gjennom en lang 
og møysommelig prosess i 2022 kan 
være en verifisert og åpen kilde til den 

grenseoverskridende fotografens visuelle 
fremstilling av personene og samfunnet 
han møtte inkludert reinen, kvinnen og 
mannen ved reingjerdet i Båvloe. 
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Tore Linné Eriksen
EN KORT INTRODUKSJON TIL 
DEN NYE IMPERIALISMEN 1870–1920

Europeiske kolonimakter og handelsselskaper 
hadde lenge vært på plass i alle verdensdeler, 
men det er først etter 1870 at det blir mulig å 
erobre store deler av Asia og Afrika. Nytt er også 
at europeiske land får følge av USA og Japan som 
imperialistmakter. Boka løfter fram økonomiske, 
politiske og ideologiske drivkrefter bak det nye 
kappløpet, som ble ytterligere forsterket av  
rasisme og ytterliggående nasjonalisme.

EN KORT INTRODUKSJON
I denne kritikerroste serien gir noen av landets fremste historikere 
faglig oppdaterte innføringer i sentrale temaer innenfor norsk og 
internasjonal historie. Les mer om serien og utgivelsene på cda.no.
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Universitetet i Agder
Institutt for religion, filosofi og historie
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