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Lederen har ordet

Thomas V.H. Hagen og Monika Praczyk
Gjenvalgt leder og ny nestleder av HIFO

Thomas V.H. Hagen. Foto: privat.

En vellykket konferansesommer og en ny høst

Tusen takk til alle som bidro til å 
gjøre Norske historiedager i Bergen 

til en på alle måter varm opplevelse, 
faglig og sosialt. Interessen for og 
oppslutningen om Norske historiedager 
er upåklagelig. Vi gleder oss allerede til 
Norske historiedager med Høgskulen 
på Vestlandet som vertskap neste år. 

Monika Praczyk. Foto: privat.

Rundt 40 medlemmer deltok på HIFOs 
årsmøte. I skrivende stund er signert 
protokoll nettopp sendt ut til alle våre 
medlemmer. I det nyvalgte styret er det 
hele seks nye styremedlemmer, tre faste og 
tre varamedlemmer. Uten forkleinelse for 
noen av de andre som ble behørig takket 
av på årsmøtet, vil vi her gjenta og rette en 
særlig takk til Karsten Korbøl, som ga seg 
som leder i Skole-HIFO etter enestående 
18 år i HIFO-styret. 

Det har allerede gått noen uker siden 

Nordiska Historikermötet 2022 fant sted 
mellom 8. og 11. august. Tusen takk 
til Gøteborgs universitet for fantastisk 
vertskap og ikke minst for inspirerende 
og lærerike dager! Hovedtema for 
konferansen var «Global and Local»; 
hvilke sammenhenger har funnes og 
eksisterer mellom det globale og det 
lokale, og hvordan har disse påvirket 
og fortsetter å påvirke hverandre? 
Det faglige programmet bestod av to 
plenumsforelesninger, hele 136 sesjoner 
(14–16 parallelt) og en avsluttende 
rundebordsdiskusjon, der forholdet 
mellom det globale og det lokale ble 
drøftet med utgangspunkt i mangfoldige 
tema som identitet, historiepolitikk, 
antisemittisme, miljøhistorie, kvinne-
historie og mye annet. Nordiska 
historiebokspriset 2022 ble tildelt Tim 
van Gerven for boka Scandinavism: 
Overlapping and Competing Identities 
in the Nordic World, 1770–1919. Under 

kongressmiddagen ble det kjent at det 
neste nordiske historikermøtet vil bli 
arrangert i Reykjavík. 

5.–6. november blir det styre- 
og lokallagsseminar i Kristiansand 
med base på ARKIVET freds- og 
menneskerettighetssenter. Det faglige 
programmet vil HIFO Agder ta ansvar 
for. Blant sakene som vil bli drøftet 
denne gang, er lokallagsstrukturen og 
en egen pris for historielærere. I noen 
områder er det kanskje hensiktsmessig å 
slå sammen eksisterende lokallag eller å 
stifte nye. HIFO har allerede tre priser, 
men styret har satt i gang et arbeid for å 
vurdere om det kan være et godt tiltak 
med en egen historielærerpris både for 
å synliggjøre historikerne i skolen og for 
å gjøre historielærere – på alle nivåer i 
utdanningen – oppmerksomme på HIFO. 
Dersom du har innspill til noe av dette, 
hører vi gjerne fra deg. Send i så fall en 
e-post til post@hifo.no innen 1. november.
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Innhold

Forsidebilde: Vi i redaksjonen er glade for at det er mulig å samles til konferanser og 
seminarer igjen. I den anledning valgte vi dette fotografiet fra 1912, som viser en feststemt 
forsamling samlet til middag under nordisk kongress for døve i Stockholm. Foto: Sverresborg 
Trøndelag Folkemuseum.

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.

    Leder
Lederen har ordet – Thomas V.H. Hagen og Monika Praczyk

                 HIFO-nytt
Årsmøtereferat 2022
Årets prisvinnere
Reportasje fra Norske historiedager 2022 – Emil Mård Vaadal Eliasson
Ny redaksjon i Historisk Tidsskrift 2023–2026  – May-Brith Ohman Nielsen
Midtnorsk historieseminar 2022 – Anne-Sofie Schjøtner Skaar 

              Redaksjonsnytt
Presentasjon av Historikerens nye redaksjon

    Aktuelt 
Punktstudiar frå eit nordisk historikarmøte – Eli Morken Farstad
Tanker etter feiring av frigjøringen i 1945 – Sigurd Skirbekk

               Historielæreren
Historielæreren – Redaksjonen
Temabasert undervisning – en ettårsevaluering – Oda Harsvik
Intervju med Karsten Korbøl - avtroppende leder av Skole-HIFO – Redaksjonen

    Arkivet
Tilgjengeliggjering av arkiv – Aud Mikkelsen Tretvik
Arkivverkets tilbud utvikles kontinuerlig – Tilsvar fra Arkivverket 
ved AnnaMaria Tonnvik

                 Bokmeldinger
J. E. Smilden: En kort introduksjon til det osmanske riket – Kristin Braut

                  Fotospalten 

Flyfoto av Folgefonna, Sørfjorden – Arthur Tennøe

Da den forrige redaksjonen utga sitt første nummer (3/2020), var hverdagen preget 
av smitteverntiltak, videoforelesninger, hjemmekontor og avlyste samlinger. Det 

er derfor svært hyggelig for oss i den nye redaksjonen å utgi vårt første nummer nå, 
etter en sommer med mange vellykkede konferanser, seminarer og fine festmiddager. 

Dette nummeret er preget av at både Norske historiedager og Nordiska 
Historikermötet ble gjennomført i henholdsvis juni og august. Vi har reportasjer fra 
begge konferansene, i tillegg til rapport fra Midtnorsk historieseminar som gikk av 
stabelen i slutten av august. 

Flere av bidragene er også preget av overganger, noe som passer godt nå når vi 
går inn i en ny høst. Ved årsskiftet overtas Historisk tidsskrift av en ny redaksjon. 
Redaktør May-Brith Ohman Nielsen presenterer her den nye redaksjonen og deres 
ambisjoner for HT fremover. Det har kommet til flere nye styremedlemmer i HIFO-
styret, noe som også innebærer at noen har blitt takket av på årsmøtet. Karsten 
Korbøl ble takket av som leder i Skole-HIFO, etter hele 18 år som styremedlem! 
Redaksjonen tok derfor en prat med Korbøl, for å høre mer om blant annet hans 
arbeid med historiekonkurransen “Min familie i historien” og fagfornyelsen. Vi i 
den nye Historikeren-redaksjonen har også skrevet en kort presentasjon av oss selv, 
der dere vil finne noen nye og noen kjente navn. 

Vi fortsetter med vår faste spalte Historielæreren, og vi får stadig inn gode 
fagdidaktiske bidrag fra historielærere rundt om i landet, der vi i dette nummeret kan 
lese mer om temabasert undervisning. Debatten om endringsprosessene i Arkivverket 
er fortsatt like aktuell. Aud Tretvik drøfter her arkivenes tilgjengelighet, med vekt 
på både den fysiske tilgangen og arkivformidling. Vi kan også glede våre lesere med 
en bokmelding og ikke minst Arthur Tennøes fremragende fotospalte. 

Vi i den nye redaksjonen ser frem til arbeidet med Historikeren det kommende 
året og gleder oss til å få inn mange gode bidrag fra dere.

God lesning!
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Årsmøtereferat 2022
Den norske historiske forening (HIFO)

Årsmøtet ble avholdt under Norske historiedager i Bergen den 25. juni. 
Omtrent 40 HIFO-medlemmer deltok på møtet.

HIFO-nytt

Styreleder Thomas Hagen ønsket 
velkommen.

Sak 1: Konstituering og valg av 
møteleder og referenter, samt 
godkjenning av fullmakter

Styret foreslo Thea Eriksen til møteleder. 
Årsmøtet hadde ingen innsigelser til dette.

Thea Eriksen ble valgt av årsmøtet 
til møteleder.

Det var ikke kommet noen eventuelt-
saker før årsmøtet. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til 
innkallingen.

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent 
av årsmøtet.

Sekretær Ragnhild Bie skriver referat 
fra møtet. Hun vil sende dette til to 
oppnevnte referenter for protokollering 
i etterkant. Møteleder foreslo at Hilde 
Sandvik og Dag Hundstad ble valgt 
til referenter. Årsmøtet hadde ingen 
innvendinger til forslaget.

Forslaget til referenter ble godkjent av 
årsmøtet.

For å sikre eventuell avstemming 
over benkeforslag måtte det velges to 
personer til tellekorps. Møteleder foreslo 
Trond Espen Teigen Bjoland og Marianne 
Johansen. Det kom ingen innsigelser fra 
årsmøtet på dette.

Tellekorpset ble godkjent av årsmøtet.

Det ble gitt beskjed i møteinnkallingen 
om at spørsmål om eventuelle fullmakter 
skulle fremmes skriftlig på epost til 
styreleder før årsmøtet. Ingen benyttet 
seg av dette.

Sak 2: Årsmelding fra styret 
2021–2022

HIFO er en organisasjon i vekst! Antall 
ordinære medlemskap er det høyeste 
registrerte på mer enn ti år, mens vi 
må tilbake til 2012 for å finne flere 
medlemskap totalt. En hovedgrunn er 
den vellykte vervekampanjen som ble 
gjennomført i 2020. Styreåret 2021–2022 
har vært preget av at en del ressurskrevende 
utviklingsprosjekter og kampanjer.

Det har blitt gjennomført i løpet av 
siste treårsperiode, og som vi nå nyter godt 

av. Dette har ført til at vi i inneværende 
styreperiode har kunnet konsentrere oss 
om kjerneaktiviteter som medlemspleie 
og organisasjonsrøkt.

Vi har lykkes i å få på plass en ny 
redaksjon for Historisk tidsskrift fra 2023. 
Styret vil i denne forbindelse takke 
avtroppende redaktør for meget godt 
samarbeid i denne prosessen, og rette 
en stor takk til nåværende redaksjon 
for utmerket arbeid gjennom snart fire 
årganger. 

Styret har også engasjert seg i arbeidet 
med ny arkivlov, og også samarbeidet tett 
med Kulturvernforbundet.

HIFOs økonomiske situasjon er solid. 
Styret tar likevel på alvor at vi de to siste 
årene ikke har lykkes med å hente inn 
medlemskontingenten i stor nok grad. 
Tiltak er iverksatt. Budsjett for 2023 vil i 
hovedsak videreføre utgifter og inntekter 
på samme nivå som 2021–2022. 

Styrets vurdering er at HIFO 
er en veldrevet organisasjon. Vi har 
vært så heldige å beholde to dyktige 
sekretærer gjennom flere år. I løpet 
av neste styreperiode planlegges 
det for utskiftninger i sekretariatet. 
Kunnskapsoverføring blir derfor en 
hovedprioritet på kort sikt. Også 
redaksjonsarbeidet i Historikeren har 
vært stabilt og av høy kvalitet over tid. 
Honorering av redaktør per nummer ses 
som et viktig tiltak for å sikre Historikeren 
som et vitalt medlemsblad. 
Styret er noe bekymret for at aktiviteten 

i flere lokallag har dalt de to siste årene. 
Det er ikke godt å si hvor mye av dette 
som er pandemirelatert. Styret ser 
også at det er nødvendig å bruke mer 
ressurser på oppfølging av lokal arrangør 
av Norske historiedager. Nøkkelen er et 
godt samarbeid mellom HIFO-styret, 
lokal arrangør – med eller uten tydelig 
forankring i det stedlige lokallag – og 
hovedutdanningsinstitusjonen på stedet. 

HIFO er en frivillig organisasjon. Vi 
er helt avhengige av medlemmenes gode 
vilje for å få hjulene til å gå rundt. Vi 
håper historikerne i Norge vil fortsette 
å slutte opp om HIFOs virksomhet og 
aktiviteter også i fortsettelsen. 
Møteleder gikk gjennom delene av 
årsmeldingen, som er publisert på hifo.no.

Del I inneholder beretning om HIFOs 
organisasjon. Det var ingen spørsmål 
til Del I av årsmeldingen fra årsmøtet.

Del II inneholder beretning om 
HIFOs virksomhet. Det var ingen 
spørsmål til Del II av årsmeldingen 
fra årsmøtet.

Del III inneholder beretning om 
arbeidet til HIFO skole. Det var ingen 
spørsmål til Del III av årsmeldingen 
fra årsmøtet.

Årsmøtet ga ingen innsigelser til 
årsmeldingen.

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt 
av årsmøtet.



8 9

Sak 3: Årsmeldinger fra lokallagene 
2021–2022

Årsmeldinger fra lokallagene skal ikke 
vedtas, de er kun til etterretning, og kan 
leses i sin helhet på hifo.no.

HIFO Agder v/Thea Eriksen: På 
grunn av pandemien er ikke de planlagte 
arrangementene gjennomført. Det er 66 
medlemmer, en økning på 5% fra året før. 
Spaltestafetten i Agderposten fortsetter, 
der er det til nå gitt ut 12 historiske 
artikler. Det er mange interessante 
arrangementer planlagt i løpet av 
kommende år. 

HIFO Bergen v/Trond Espen Bjoland: 
Medlemstallet er 73. Mesteparten av 
aktiviteten har omhandlet historiedagene, 
men det har også vært noen digitale og 
fysiske møter. 

HIFO Bodø v/Jowan Mohammed: 
Det er nytt styre og Fredrik Lie tar over 
som leder. Det har vært lite arrangementer 
pga. korona, men lokallaget har mange 
interessante planer fremover. Det var 
lokallagsseminar i vinter, og det skal 
og avholdes historiedagene i 2024. 
Medlemstallet er 32, men tror det skal 
øke fremover etter man har hatt fokus 
på dette. 

HIFO Rogaland v/Roald Berg: Det 
har vært avholdt et arrangement med 
tema «Historiefaget på universitetet og 
i skoleverket» med 25 deltakere. Det er 
56 medlemmer. 

HIFO Sogn og Fjordane: Det 

foreligger ingen årsmelding eller aktivitet 
det siste året, men håper dette tar seg opp. 

HIFO Tromsø v/Magnus Andersson: 
72 medlemmer, opp fra 63 i 2020. 
Lokallaget har hatt god økonomi. Det 
har vært 6 rødvinsseminar, en årsfest 
og et reiseseminar. Det har og vært bl.a. 
boklansering og to filmvisninger. Hadde 
og et miniseminar til Narvik i fjor høst og 
et litt større reiseseminar til Kautokeino, 
Alta og Karasjok i år med 40 deltakere. 
De fleste medlemmene bor i Tromsø og 
jobber på UiT, og styret holder seg veldig 
stabilt med lite utskiftninger. 

HIFO Trøndelag v/Emil Vaadal 
Eliason: Det er 65 medlemmer, ti opp 
fra i fjor. Lokallaget har hatt et lavt 
aktivitetsnivå, og planlegger å få dette 
opp igjen. Dette bl.a. med Midtnorsk 
historieseminar, noen tematiske 
seminarer til vinteren og en utflukt til 
våren. Har vært en byvandring med 10-
12 deltakere. Det har og vært et seminar 
om historiemasterens arbeidslivsrelevans 
med pizza og 12-14 deltakere. 

HIFO Nordvestlandet, HIFO 
Vestfold og HIFO Østlandet var ikke 
representert ved årsmøtet. 

Årsmøtet tok lokallagenes årsmeldinger 
til etterretning. 

Sak 4: Godkjenning av revidert 
regnskap for 2021

Presentert ved kasserer Magnus 
Andersson.

HIFO er en relativt stabil organisasjon 
og ganske forutsigbar, noe som også 

gjelder økonomien. Men, det er noen 
utfordringer her knyttet til regnskapet 
2021, som viser 171.000 kr i minus. Dette 
skyldes delvis et budsjettert underskudd i 
forbindelse med ny nettside. Men det er 
også på grunn av manglende innbetaling 
av medlemskontingent. Man hadde trodd 
at kontingentinnbetalingen skulle ta seg 
opp igjen etter pandemien, men det har 
ikke skjedd. Det er bare halvparten som 
betaler ved første utsending, så kommer 
noen flere ved purringer. Regnskapet er 
allikevel godt.

Andersson leste videre opp revisjons-
rapporten for 2021. Kontrollen viste 
at regnskapet er ført i henhold til god 
regnskapsskikk og at midlene er brukt 
i henhold til foreningens formål og 
vedtektene for øvrig.

Årsmøtet hadde ingen spørsmål eller 
kommentarer til regnskapet. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til 
regnskapet.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Sak 5: Vedtak av budsjett for 2023

Presentert ved kasserer Magnus 
Andersson.

Budsjettet for 2023 viderefører faste 
utgifter og inntekter på nivå omtrent 
med 2021/2022, men justert for en noe 
lavere forventet medlemsinntekt enn de to 
siste års budsjetter, men samtidig en viss 
moderat økning fra regnskapet fra 2022. 
Dette betyr at styret legger opp til kutt i 
utgifter til årsmøte og lokallagsseminar, 
i tillegg til at vi neste år avstår fra å dele 

ut ekstraordinær arrangementsstøtte. Det 
er et nøkternt budsjett.

Årsmøtet hadde ingen kommentarer 
eller spørsmål til budsjettet for 2023. 

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til 
budsjettet for 2023.

Styrets forslag til budsjett for 2023 ble 
enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sak 6: Arbeidsplan for styreåret 
2022–2023

HIFO skal være den sentrale og 
samlende organisasjon for historikere 
i Norge. HIFO skal arbeide for norsk 
historieforskning og historiefagets plass 
i samfunnet, og engasjere seg i spørsmål 
som angår historiefaget og historikernes 
situasjon og arbeidsvilkår.

For styreperioden juni 2022–juni 
2023 skal styret sikre god gjennomføring 
av følgende faste oppgaver:

- Styret skal følge aktuelle politiske 
prosesser

- Styret skal støtte opp om arbeidet 
med Historisk tidsskrift

- Styret skal, i samarbeid med 
redaksjonen, arbeide for at 
Historikeren opprettholdes og ut-
vikles som et relevant medlemsblad

- Styret skal videreføre lokallags-
seminaret som en viktig møteplass 
for organisasjonen

- HIFO skal være en tydelig 
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stemme i offentlig debatt på saker 
som er viktige for medlemmene

- Styret skal videreføre og utvikle 
samarbeidet med norske nettverks-
partnere, så vel innen kulturvern, 
arkiv, bibliotek og museum som 
innenfor UH-sektoren

- Styret skal videreføre det nordiske 
samarbeidet gjennom den Nordiska 
historikerkommittéen (NHS), 
og videreføre sitt internasjonale 
engasjement i CISH

- Styret skal sikre god 
økonomistyring

- Styret skal arbeide for at HIFO 
drives så grønt som mulig

- Styret skal sørge for å holde 
nettsiden hifo.no oppdatert

- Styret skal arbeide for god 
informasjonsflyt til medlemmene 
gjennom våre ulike digitale kanaler

For styreperioden juni 2022–juni 2023 
skal styret sikre god gjennomføring av 
følgende spesielle oppgaver:

- Styret skal utarbeide nye 
rutiner for planmessig å få inn 
medlemskontingenten

- HIFO skal være en pådriver 
for å sikre arkivtilgang, rimelige 
arbeidsvilkår og tilpassede tjenester 

for historikere overfor Arkivverket

- Styret skal gi administrativ 
støtte til arrangøren av Norske 
historiedager 2023 i det omfang 
som er nødvendig

Det er opp til styret å vurdere hvilke 
saker som skal prioriteres til enhver tid 
og hvordan det skal arbeides med disse.

Årsmøtet ønsket å vite hvordan 
punktet om Arkivverket hadde sammen-
heng med Sak 7. Styreleder fortalte at de 
to sakene henger sammen. En mulighet 
er å beholde formuleringen fra foregående 
år, som er at HIFO skal følge utviklingen 
i Arkivverket tett. Styreleder foreslo å 
legge inn et punkt i arbeidsplanen om 
en fast oppgave om at HIFO skal følge 
utviklingen i Arkivverket tett.

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til 
dette forslaget.

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til 
arbeidsplanen for øvrig.

Styrets forslag til arbeidsplan ble med 
denne endringen enstemmig vedtatt av 
årsmøtet.

Sak 7: Strategi overfor Arkivverket

HIFO mottok et forslag fra et medlem å 
ha en sak om hvordan styret jobber med 
Arkivverket på årsmøtet, noe som ble 
fulgt opp og tatt videre med styret. Det 
ble tatt en diskusjon på hvordan man har 
argumentert ovenfor Arkivverket, og om 
dette kan spisses. 

HIFO har de siste årene fulgt 
utviklingen i Arkivverket tett, i ulike 
saker og faser og på forskjellig vis. 
Dette arbeidet er godt dokumentert 
gjennom medlemsbladet Historikeren 
og årsmeldingene fra styret. 

Ett spor har vært kritikk av 
«omorganiseringen» i Arkivverket, med 
nedbygging av arkiv- og historiefaglig 
kompetanse og omdanning av 
statsarkivene til «lokasjoner». I 
årsmeldingen for 2018– 2019 ga styret 
uttrykk for bekymring og frykt for at 
«vital kunnskap om deler av de historiske 
arkivene kan forsvinne i sammenheng 
med naturlige avganger», at denne 
kunnskapen vanskelig lar seg erstatte og 
at dette «igjen vil forringe muligheten til 
å utnytte arkivmaterialet til forskning og 
formidling». 

Et annet spor har dreid rundt 
Arkivlovutvalgets arbeid, NOU 2019:9 
Fra kalveskinn til datasjø og forslag til 
ny arkivlov. I årsmeldingen for 2019–
2020 rapporterte styret om arbeidet 
med gjennomgang av NOU-en og 
avlevering av høringssvar i desember 
2019. I årsmeldingen for 2021– 2022 
rapporteres det om sist avgitte høringssvar 
til ny arkivlov i denne runden, levert i 
januar 2022. 

Et tredje, gjennomgående spor har 
bestått i kritikk av redusert tilgang til 
fysiske arkiver, konkretisert gjennom den 
stadige nedskjæringen i lesesalstilbudet, 
og dermed den fysiske veiledningen på 
historisk materiale, over hele landet. I 
årsmeldingen for 2020–2021 ble det også 
pekt på at selv om digitaliseringen har 

tjent historikerne generelt meget godt, 
opplever en del eldre historikere digitalt 
utenforskap. 

I Historikeren 1/2022 sto det en 
kritisk artikkel om tilgangen til de 
fysiske arkivene. Tilsvaret fra Arkivverket, 
i samme nummer, tydeliggjør et 
dilemma. Når det fra Arkivverkets 
side argumenteres med at alle andre 
brukergrupper profiterer på og ønsker 
en ensidig satsing på digitalisering, har 
det liten vekt at HIFO argumenterer om 
viktigheten av fysisk tilgang til arkiv og 
betjente lesesaler ut fra allmenne hensyn. 
Spørsmålet er derfor om HIFO heretter 
skal fokusere mindre på interessene 
faghistorikere deler med andre brukere 
av arkivene, og heller satse på å forhandle 
fram gode avtaler for historikerne ut fra 
våre særinteresser. 

Styret ønsker en diskusjon rundt 
denne problemstillingen. 

I henhold til forslag til arbeidsplan 
for styret i styreperioden 2022–2023 (jf. 
sak 6), skal HIFO «være en pådriver for å 
sikre arkivtilgang, rimelige arbeidsvilkår 
og tilpassede tjenester for historikere 
overfor Arkivverket». 

Forslag til resolusjonsvedtak: Årsmøtet 
ber styret arbeide særskilt og aktivt for å 
få på plass ordninger med Arkivverket 
som gir historikere mulighet og rett til 
individuelle, spesialtilpassede tjenester ut 
fra det historiefaglige arbeidets egenart. 

Årsmøtet viste skepsis til riktigheten 
av Arkivverkets argumentasjon, og 
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antok det var et forsøk på å splitte 
fronten. Andre og nye brukergrupper 
enn faghistorikere vil også ha behov for 
veiledning og rådgivning på lesesalen i 
fremtiden. Årsmøtet så også nytteverdien 
av å møte Arkivverket med en bred front 
av forskjellige brukergrupper, da man 
vil ha større nedslagskraft. Det er også 
et poeng at arkivene skal være åpne 
for alle og at arkivmaterialet skal bli 
gjort tilgjengelig. Man kan oppmuntre 
Arkivverket til større åpenhet og mer 
attraktive lokaler, slik at flere ønsker å 
bruke mer tid der. 

Årsmøtet informerte videre om at 
det hittil kun er 3% av arkivmaterialet 
som er scannet, noe som i seg selv viser 
at det fortsatt er et stort behov for å ha 
tilgang til lesesalene. Det er en kraftig og 
pågående nedbemanning som er svært 
alvorlig, der stillinger ikke blir erstattet. 
Kunnskapsoverføringen har også minsket 
kraftig. Det er viktig at HIFO holder 
dialog med Arkivverket, og også at 
HIFO har direkte kontakt med ansatte 
i Arkivverket. 

Årsmøtet fremla følgende forslag til 
resolusjonsvedtak: Årsmøtet ber styret 
arbeide særskilt og aktivt for å få på plass 
ordninger med Arkivverket om åpningstider, 
veiledning og historisk kompetanse som gir 
reell mulighet for forskning. 

Forslagene gikk til avstemning, der 
deltakere på årsmøtet kunne velge mellom 
styrets opprinnelige forslag til resolusjon, 
årsmøtets forslag til resolusjon eller ingen 
av dem. 

Styrets forslag fikk 2 stemmer.

Årsmøtet sitt forslag fikk 34 stemmer. 
Alternativet «ingen av dem» fikk 0 
stemmer.

Følgende resolusjonsvedtak ble vedtatt: 
Årsmøtet ber styret arbeide særskilt og aktivt 
for å få på plass ordninger med Arkivverket 
om åpningstider, veiledning og historisk 
kompetanse som gir reell mulighet for 
forskning. 

Sak 8: Valg av styreleder, styre 
og revisorer med innstilling fra 

valgkomiteen

Presentert ved Marthe Hommerstad og 
Ola Teige. Lena Ingilæ Landsem var ikke 
til stede.

Valgkomiteens forslag til leder:
- Thomas V.H. Hagen gjenvelges for 

2022-2023.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer 
og varamedlemmer:

- Monika Praczyk, nyvalg 2022-2024.
- Jakob Maliks, nyvalg 2022-2024.
- Ulrike Spring, nyvalg 2022-2024.
- Andreas Bagås Lien, Skole-HIFO, 
nyvalg som fast medlem 2022-2024.
- Maria Antonie Sæther, redaktør av 
Historikeren, nyvalg 2022-2024.
- Katri Somby, nyvalg som vara 2022-
2024.
- Peter Hatlebakk, nyvalg som vara 
2022-2023.
- Geir Ove Halvorsen, Skole-HIFO, 
nyvalg som vara 2022-2024.

Synne Corell, Harald Rinde, Magnus 
Andersson og Per Kristian Sebak var 
ikke på valg. 

Valgkomiteens forslag til revisorer: 
- Arne Solli gjenvalgt 2022-2024
- Ingrid Myrstad var ikke på valg 
(valgt for 2021-2023)

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til 
valgkomiteens forslag til valg av leder, 
styremedlemmer, varamedlemmer eller 
revisor. 

Styreleder, styremedlemmer, vara-
medlemmer og revisor ble enstemmig valgt 
av årsmøtet. 

Sak 9: Valg av valgkomite 2022-2023 
etter forslag fra styret 

Møteleder leste opp styrets innstilling 
til valgkomite:

- Marthe Hommerstad, Norsk    
lokalhistorisk institutt (gjenvelges) 
- Lena Ingilæ Landsem, Universitetet 
i Tromsø (gjenvelges)
- Magne Njåstad, NTNU (ny)

Årsmøtet hadde ingen innsigelser til 
styrets innstill til valgkomite. 

Valgkomiteen ble enstemmig valgt av 
årsmøtet. 

Sak 10: Eventuelt 

Det var ingen eventueltsaker på årsmøtet. 

Gjenvalgt styreleder Thomas 
V.H. Hagen takket for oppmøtet, 
takket møteleder og de avtroppende 
styremedlemmene: Even Næss Bergseng, 
Ruth Hemstad, Eirinn Larsen, Miriam 
Tveit og Karsten Korbøl.
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HIFO-nytt

Årets prisvinnere

Sverre Steen-prisen
Synne Corell ble tildelt årets Sverre 
Steen-pris for fremragende formidling 
av historie på høyt faglig nivå. «Både 
gjennom sin avhandling og med den 
formidlingsjobben hun siden gjorde, 
leverte Corell viktige bidrag til å nyansere 
og spisse vår forståelse av krigsårene 1940-
45, og den nazistiske verdensordenen 
Norge ble forsøkt gjort en del av. Hun 
viste blant annet hvordan historikerne 
ved hjelp av omskrivinger og eufemismer 
kunne frita norske polititjenestemenn 
som arresterte sine jødiske medborgere 
for skyld, og hvilken makt og hvilket 
ansvar historikeren forvalter på vegne av 
sannheten og vår kollektive hukommelse. 
Dette arbeidet har hun siden fulgt opp 
i storverket «Likvidasjonen» (2021), 
som omhandler hvordan norske jøder 
ble forfulgt av norske byråkrater og 
tjenestemenn. Boka er et resultat av 
et treårig forskningsarbeid ved HL-
senteret, og ble av NRKs litteraturkritiker 
Leif Ekle kalt «et viktig bidrag til den 
norske offentlighetens diskusjon av 
jødeforfølgelsene». Juryen for Sverre Steen-
prisen slutter seg til den vurderingen.» 
[Utdrag fra juryens begrunnelse.]

HIFOs Fritt Ord-stipend
Solfrid Klakegg Surland ble tildelt årets 
Fritt Ord-stipend for sin masteroppgave 
«Ice as an agent of change in a colonisation 
project: Norwegian ice to Algeria in the 
19th century», levert ved Institutt for 
arkeologi, konservering og historie ved 
Universitetet i Oslo, 2021. 

«Oppgaven tar for seg en lite kjent 
del av norsk internasjonal økonomisk 
historie, og kartlegger historiske 
bånd mellom Norge og det franske 
koloniseringsprosjektet i Nord-Afrika. 
Oppgaven har en særlig styrke i de 
teoretiske perspektivene som den 
anlegger – Actor Network Theory og 
neomaterialistisk teori – og i drøftingene 
av «tingenes makt» – i dette tilfellet isens 
agens som handels- og forbruksvare. 
Gjennom disse perspektivene får Surland 
fram hvordan den norske isen bidro inn i 
koloniprosjektets mål om å gjøre Algerie 
til en fransk provins gjennom overføring 
av fransk levesett og kultur – deriblant 
de sosiale praksisene knyttet til mat, 
drikke og måltider, hvor naturisen ble 
et symbol på og en aktør i kolonimaktens 
ambisjoner om å europeisere Algerie.» 
[Utdrag fra juryens begrunnelse.]

HT-prisen
Eirin Holberg og Knut Dørum ble tildelt 
årets HT-pris for sitt nyskapende bidrag 
«Norrøn ekspansjon og samisk motmakt 
i Sør-Salten ca. 600–1350» i Historisk 
tidsskrift 3/2021.

«Det sentrale forskningsspørsmålet 
i artikkelen er: hvordan skiller vi de 
norrøne og samiske gruppene i Sør-
Salten i tidsrommet 600–1350 fra 
hverandre? Analysen nyanserer den 
tidligere forskningen om norrøne og 
samiske grupper i Nord-Norge i jernalder 
og middelalder. Forfatterne fremhever 

Årets vinnere av HIFOs priser er Synne Corell, Solfrid Klakegg 
Surland, Eirin Holberg og Knut Dørum.

at dominans og asymmetri må ha vært 
like viktig som interaksjon og symbiose i 
relasjonene mellom de to etniske gruppene. 
Artikkelen er nyskapende, den bygger på 
et bredt tverrfaglig kildemateriale innen 
historie og arkeologi, og viser at samiske 
grupper var aktive aktører i konflikter 
om bruks- og bosetningsområder i Sør-
Salten. Til slutt bør også artikkelens 
litterære kvaliteter berømmes. Det 
er med på å gjøre et interessant tema 
til en god leseopplevelse med et stort 
læringsutbytte.» [Utdrag fra juryens 
begrunnelse.]
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Reportasje fra Norske historiedager 2022

Dagene ble innledet av et interessant 
og perspektivrikt keynoteinnlegg 

ved Rasmus Glenthøj, etterfulgt av 
sesjoner som spente fra plasthistorie til 
middelalderens sedelighetsforvaltning. 
Fredagskvelden var det duket for en 
storslått mottakelse i Håkonshallen, 
hvor også prisutdelingene fant sted. Den 
høythengende Sverre Steen-prisen gikk 
i år til Synne Corell, mens HIFOs Fritt 
Ord-stipend gikk til Solfrid Klakegg 
Surland. Eirin Holberg og Knut Dørum 
fikk prisen for beste artikkel i Historisk 
tidsskrift. Geir Atle Ersland gav en 
innføring i Håkonshallens historie, 
og publikum fikk også overvære et 
flott musikalsk innslag. Etter videre 
sosialisering var det på lørdag klart for 
nye sesjoner, hvorav noen bar preg av til 
dels høy temperatur under diskusjonene. 
For de som overvar den dagslange 
sesjonen «Forskning på og formidling 

Helgen 24. – 26. juni 2022 ble norske historiedager avholdt i Bergen. Under 
uvanlig gode værforhold ble deltakerne presentert for et godt program både 
faglig og sosialt. 

Emil Mård Vaadal Eliasson
Leder i HIFO Trøndelag og 
universitetslektor ved NTNU

av samisk historie og urfolkshistorie», 
var dette merkbart. Fellessesjonen ved 
Richard Bourke ble et avbrekk som gav 
et informasjonstett innblikk i G.F.W. 
Hegels historiesyn med mer. Ellers kunne 
man delta på et bredt utvalg av sesjoner 
om blant annet kjønnshistorie i vid 
forstand og betraktninger over digitale 
og multimediale kilder. 

Årsmøtet i HIFO fant sted i 
universitetets «egg» og var preget av den 
aktuelle diskusjonen om situasjonen i 
Arkivverket. Dette trakk noe ut i tid, 
men ikke mer enn at deltakerne kunne 
tillate seg noe hygge i byen før kveldens 
festmiddag i Sjøfartens hus. I vakre lokaler 
fikk vi her nyte et vidt spekter av mat og 
drikke av høy klasse og varierte innslag. 
Et visst spenn var det også i kveldens 
takketaler. Etter ytterligere sosialisering 
utover sommerkvelden var været søndags 
formiddag fortsatt egnet for dagens 
ekskursjoner. Her var det anledning til 
å bli med på tre ulike byvandringer samt 
museumsvandring og filmvisning. 

HIFO Bergen og Universitetet i 
Bergen fortjener stor takk for en flott og 
minneverdig konferanse! 

Historikeren har bedt meg om å 
presentere den nye redaksjonen og 

de tanker vi har om tidsskriftet fremfor 
det kommende redaksjonsskiftet.

Jeg er takknemlig for den tilliten Den 
norske historiske forening har vist meg ved 
å utnevne meg som ny redaktør av Historisk 
tidsskrift. Jeg er også glad for at alle jeg 
ba om å bli med i redaksjonen takket ja. 
Disse er: Harald Rinde, Trond Bjerkås, 
Eva Jakobsson i hovedredaksjonen, 
og Hilde Gunn Slottemo og Mona 
Ringvej som bokmeldingsredaktører. 
Vidar Kalsås vil ha det viktige vervet 
som redaksjonssekretær. De enkelte 
redaksjonsmedlemmene vil bli presentert 
et annet sted her i Historikeren. 

Historisk tidsskrift er det viktigste 
historievitenskapelige organet for 
HIFO. Det hviler derfor et ansvar, 
både på redaksjonen og på oss alle som 
HIFO-medlemmer, for at tidsskriftet 

HIFO-nytt HIFO-nytt

Ny redaksjon i Historisk tidsskrift 
2023–2026

May-Brith Ohman Nielsen
Professor, Universitetet i Agder

Påtroppende redaktør i HT, May-Brith Ohman Nielsen presenterer den nye 
HT-redaksjonen og de tankene de har om tidsskriftet fremfor det kommende 
redaksjonsskiftet.

skal spille en sentral rolle i utviklingen 
av historievitenskapen i Norge.

Den nye redaksjonen overtar 
ved årsskiftet, men allerede er i gang 
med å redigere neste års utgivelser. Vi 
ønsker å videreføre det fine arbeidet 
som nåværende redaksjon har gjort 
i sin periode. Samtidig vil vi særlig å 
understreke ambisjonen HIFO har om 
at HT skal være fagutviklende, reflektere 
fagets forskningsfronter og dets mangfold. 
Ambisjonen vil prege vårt arbeid. 

Tidsskrift bidrar til å forme faglige 
identiteter og kriterier for profesjonalitet 
og kvalitet hos dem som utgir dem; hos 
redaksjonen, forfatterne, fagfeller, lesere 
og de og medlemsorganisasjoner som eier 
dem. Derfor er tidsskrifter viktige langt ut 
over det saklige innholdet i enkelttekstene 
de trykker. Som historikere forholder vi 
oss til en rekke publikasjonsformer og 
arenaer der vi publiserer våre arbeider: 
monografier, antologier og utallige 
norske og internasjonale tidsskrift. 
Som historikere i Norge er imidlertid 
HT den fremste felles arenaen. Og det 
har vært HIFOs uttrykte ønske overfor 
redaksjonen at tidsskriftet skal synliggjøre 
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den tematiske bredden i norsk historisk 
forskning og at historikere i Norge, selv 
om vi publiserer på ulike arenaer og i 
internasjonale tidsskrift, også skal oppfatte 
HT som en viktig formidlingsarena til 
våre kolleger og til et felles fagmiljø av 
historikere i Norge. En slik oppfordring 
vil vi derfor gjerne sende til alle som er 
medlemmer i HIFO. Det er en felles 
oppgave for oss å vise frem et rikt, og 
ikke et smalt, historiefag i vårt fremste 
nasjonale tidsskrift.

Aldri før har så mange i historikere 
i Norge publisert på engelsk i engelsk-
språklige tidsskrift og internasjonale 
forlag. Men det har heller aldri vært 
publisert så mye historie-vitenskap på 
norsk eller på andre nordiske språk. 
Gjennom praktisering og publisering av 
historievitenskap på norsk bidrar vi til å 
utvikle dette språklige domenet innenfor 
norsk språk. Vi bidrar til å gjøre språket 
som brukes i Norge rikt og komplekst og 
til å styrke nasjonalspråkets kapasitet for å 
kommunisere innsiktsfullt om tid, historie, 
forandring og ulike sider ved menneskelig 
erfaring og fellesskap. I vitenskapelige 
tidsskrifter på nasjonalspråket har vi en 
særlig mulighet for å verne rommet for 
historisk dybdegranskning og utvikling 
av komplekse resonnementer og til å gå i 
dialog med en bredere faglig helhet i de 
større fagmiljøene vi arbeider innenfor.

Under Nordiske historikermøte i 
Gøteborg i august 2022 ble det holdt en 
interessant rundebordsesjon med og om 
de ledende historiske tidsskriftene som blir 
publisert på nordiske språk. Her ble det 
fremholdt som en viktig oppgave for de 
nordiskspråklige tidsskriftene å motvirke 
faglig «stedstap» ved at norske og nordiske 

egenarter i fagmiljø og fagtradisjoner tapes 
gjennom å bli omgjort til forenklet og 
«stedsløs» historieforskning, innrettet mot 
lesere som har lite kunnskap om norske og 
nordiske samfunn og deres historie. For en 
som tidligere har redigert et internasjonalt 
tidsskrift på engelsk, og har engelsk som et 
viktig arbeidsspråk, er det lett å kjenne seg 
igjen i slike utfordringer. Krav om ekstra 
bakgrunnsinformasjon og introduksjoner 
for en vid internasjonal leserkrets kan i 
tilskjæringer og redaksjon komme til å gå 
på bekostning av dybde, og med tilhørende 
risiko for nyanse- og refleksjonstap. Nå 
kan jo som kjent nyanse- og refleksjonstap 
også gå motsatt vei, og vi oppfordrer 
forfattere og fagfeller til å bidra til å 
videreutvikle norsk historievitenskapelig 
fagspråk, men unngå å gjøre språkgrenser 
til fag-, teori- eller metodegrenser. Vi 
imøteser også signalene fra deltakerne i 
den samme rundebordssamtalen under 
Historikermøtet, om å styrke samarbeidet 
mellom de nordiskspråklige tidsskriftene.

Redaksjonen ønsker videre å gjøre 
det den kan for at det skal være en 
god opplevelse å skrive for Historisk 
tidsskrift og å bli redigert av tidsskriftet. 
Vi ønsker også at våre fagfeller skal 
oppleve at deres arbeid med å vurdere og 
gi råd om manuskripter blir omsatt til 
kvalitetsheving av de endelige artiklene 
som antas for publisering. Gode og 
dedikerte fagfeller er en av de viktigste 
ressursene et vitenskapelig tidsskrift har, 
og vi ser at mange legger ned et ordentlig 
arbeid for å lage fagfellevurderinger som 
kan utvikle innsendte manus og løfte 
frem kvaliteter. 

Vi vil som tidligere redaksjoner ønske 
faglige debatter velkommen. Redaksjonen 

vil diskusjonene skal handle om 
historievitenskap og etterleve akademiske 
dyder som saklighet, etterrettelighet og 
vennlighet.

Den nye redaksjonen vil også øke 
satsingen på bokmeldinger. Derfor har 
vi utnevnt to egne bokmeldingsredaktører. 
Disse formulerer målsetningen for 
bokmeldingsdelen av tidsskriftet slik: 

Den nye anmelderredaksjonen 
ønsker å gi plass til en bred vifte av 
historiske verker, og dermed skape 
vide rammer for refleksjon rundt 
forholdet mellom historieforskning og 
-formidling. Vi ønsker en inkluderende 
profil som også ser til andre disipliners 
bidrag til historiefaget, i tillegg til 
arbeider innenfor historikerfaget 
selv. Vi vil selvsagt ha et våkent øye 
for kjønnsbalansen i utvalget av 
både bøkenes forfattere så vel som 
hos anmelderne. Vi vil også invitere 
til et større innslag av essay eller 
debattinnlegg som går inn i aktuelle 
problemstillinger rundt historiefaget 
og dets andel i det samfunnsoppdraget 
det er å formidle historie. 

HT har mange dyktige og erfarne 
historikere som forfattere og fagfeller. 
Likevel ligger det til alle nye redaksjoner 
å være svært bevisst på at tidsskrifter 
konstant trenger å rekruttere en bredere 
krets av fagfeller og bokmeldere for at 
tidsskriftet skal være bærekraftig og 
nå sine langsiktige mål. Redaksjonen 
vil derfor i løpet av kommende år, og i 
samarbeid med andre fora i faget, invitere 
til seminarer og kursing om det å skrive 
bokmeldinger og fagfellevurderinger for 
historievitenskapelige tidsskrift. Her 

håper vi mange, ikke minst historikere i 
tidlige faser av karrieren, som for eksempel 
PHD-kandidater, og vil ønske å delta og 
la seg inspirere.

Presentasjon av HT-redaksjonens 
medlemmer 

Vidar Fagerheim Kalsås (f. 1985) 
er førsteamanuensis i historie, 
historiediaktikk og historiekultur ved 
Universitetet i Stavanger. Kalsås er 
utdanna historikar og lektor i historie 
frå Universitetet i Bergen, og har ein 
doktorgrad i historiedidaktikk frå 
Universitetet i Agder frå 2019. Mellom 
2016 og 2019 satt Kalsås i styret for 
HIFO Agder og han satt i 2018 i 
arrangementskomiteen til Norske 
Historiedagar i Kristiansand. Kalsås 
sine forskingsinteresser har primært vore 
retta mot historiedidaktikk, historiebruk 
og minoritetshistorie.  

Vidar Fagerheim Kalsås.
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Hilde Gunn Slottemo er professor i 
historie ved lærerutdanninga på Nord 
universitet, Levanger. Slottemo har 
jobbet bredt som historiker med 1800- 
og 1900-tallet som periode; med lokal- 
og regionalhistorie, arbeiderhistorie, 
sosialhistorie, elektrisitetshistorie, 
kunnskapshistorie, samt historisk 
teori og metode. For tida skriver hun 
Stiftelsens Fritt Ords historie, et prosjekt 
som skal ende opp med ei bok om Fritt 
Ord og ytringsfrihetens historie i Norge 
i perioden 1974–2024. Hun er veldig 
opptatt av bred formidling av historisk 
kunnskap og har vært fast skribent i flere 
aviser. For tida er hun spaltist i VG.

Mona Ringvej, Dr. art. ved UiO i 2004, 
på en avhandling om demokrati og teater 
i antikkens Athen. Deretter forsker i 
prosjektet Demokratisk teori og historisk 
praksis, og prosjektleder og forsker i 
det tverrfaglige forskningsprosjektet 
Mangfoldige offentligheter. Har dessuten 
gitt ut en rekke bøker for allmennheten, 
Makten og ordene. Demokrati og 
ytringsfrihet fra Athen til Eidsvoll (2011), 
Marcus Thrane. Forbrytelse og straff 
(2014), Christian Frederiks tapte rike, 
(2016) og Landet mot nord. 1000 år, 22 
personer, én historie (2020). Har jobbet 
som bokanmelder i Klassekampen og 
Aftenposten, og som redaktør i Pax Forlag. 

 Hilde Gunn Slottemo. Mona Ringvej.

Harald Rinde er dr. art. fra Universitetet 
i Oslo (2004) og professor i historie 
ved Universitetet i Agder. Han har 
særlig arbeidet med næringslivs- og 
teknologihistorie, og leder for tiden et 
tverrfaglig MA-studium som fokuserer 
på humanistiske og samfunnsfaglige 
perspektiver på teknologi. Rinde ledet 
arrangementskomiteen for Norske 
Historiedager i Kristiansand i 2018 og 
har siden 2019 vært styremedlem i HIFO.

Harald Rinde. 

May-Brith Ohman Nielsen er professor 
i historie ved Universitetet i Karlstad. 
Hun har arbeidet ved denne institusjonen 
siden 1990, som professor siden 2006. 
Hun har også hatt påfølgende professor 
II stillinger i historiedidaktikk ved 
Høyskolen i Bergen, Universitetet i 
Karstad og Universitetet i Stavanger. 
Hun har undervist på alle nivåer i 
høyere utdanning, men særlig med 
forskerutdanning og forskningsledelse.

May-Brith har hatt en rekke verv i 
det norske historiefagmiljøet, deriblant 
13 år som styremedlem i HIFO og 
ulike verv for HIFO og 12 år som 
norsk redaktør av Scandinavian Journal 
of History. I tre perioder har hun også 
sittet i redaksjonsrådet for Historisk 

May-Brith Ohman Nielsen.
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Tidsskrift. Hun har sittet i ulike komiteer 
i Norges forskningsråd og er nå oppnevnt 
som medlem av Nasjonalt utvalg for 
gransking av uredelighet i forskning, 
GRU, i de nasjonale forskningsetiske 
komiteene. Hun er fra 2019 preses i Agder 
Vitenskapsakademi.

May-Brith sitt forskningsområde har 
tidligere vært okkupasjonshistorie og 
politisk historie på 1900-tallet, med vekt 
på høyreekstremisme og partihistorie. 
Senere har hun forsket på epidemihistorie 
regionalt og internasjonalt, også med 
historiografiske studier av hvordan 
historikere og medisinere har gransket 
og presentert pandemier på 1800- og 
1900-tallet. De siste årene har hun i 
hovedsak arbeidet med miljøhistorie, 
deriblant hagehistorie, skogshistorie 
og gifthistorie. Hun leder for tiden et 
prosjekt om miljøgiftenes kulturhistorie 
Deadly Dreams – The cultural history 
of poison 1850-2020. May-Brith 
har også arbeidet og veiledet mye 
innenfor historiedidaktikk, særlig i 
forskerutdanninger.

Eva Jakobsson er professor emerita i 
historie ved Universitetet i Stavanger. 
Hun disputerte ved Göteborgs 
Universitet på avhandlingen Industriali-
sering av älvar om politiske og 
vannrettslige aspekter på det tidlige 
1900-tallets vannkraftutbygging. 
Hennes forskning kretser først og 
fremst om politikk om og kontroll av 
strømmende vann og vannsystem i et 
langt tidsperspektiv. Hun har dessuten 
publisert arbeider om samfunns-
sikkerhet. 

Jakobsson var aktiv ved opprettelsen 
av organisasjonene European Society 
for Environmental History (ESEH) 
og International Water History 
Association (IWHA). Hun har arbeidet 

 
Trond Bjerkås er fra Kristiansand og er 
førsteamanuensis i historie ved Universitetet 
i Agder med spesiell vekt på lokal- og 
regionalhistorie. Han har en ph.d.-grad 
fra NTNU i 2016. Han har særlig forsket 
på 17- og 1800-tallets politiske kultur og 
forholdet mellom religion og samfunn. 
I tillegg har han skrevet lokalhistoriske 
verker som også 
behandler andre 
perioder. I 2019 
ga han ut en bok 
om Vågsbygds 
historie etter 
1950 og i år 
kommer en 
bok om Søgnes 
historie fra 1605-
2020.

Trond Bjerkås. Eva Jakobsson. 

som forsker ved Rogalandsforskning 
og ved Kungl. Tekniska Högskolan, 
og har hatt gjesteforskeropphold ved 
BI i Sandvika, ved Rachel Carson 
Center for Environment and Society 
i München og ved Vrije Universiteit i 
Amsterdam. Hun har vært instituttleder 
ved Universitetet i Stavanger, post doc 
i samfunnssikkerhet og mangeårig 
medlem av Klagenemnda ved UiS. Ved 
Institutt for kultur- og språkvitenskap 
ved UiS har hun undervist og veiledet 
først og fremst i fagområdene miljø- og 
teknologihistorie. Hun har vært opptatt 
av å introdusere kjønnsperspektiver på 
teknologiens historie i undervisning og 
veiledning.

I 2016 ble hun tildelt Sverre Steen-
prisen for fremragende formidling av 
historie på høyt faglig nivå. Prisen utdeles 
av HIFO. 
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HIFO-nytt

To år med pandemi

Første gang Midtnorsk historieseminar 
ble arrangert var våren 2020, i 

Fylkesmannsboligen i Trondheim. Det 
ble en suksess, og HIFO Trøndelag så 
frem til å kunne arrangere et nytt seminar 
i 2021. På grunn av koronapandemien ble 
planene dessverre satt på vent, og etter to 
års opphold har det vært en stor glede å få 
arrangere seminaret igjen i år.
      Den opprinnelige planen var å holde 
seminaret i mars 2022. Innen januar 
samme år hadde vi allerede mottatt flere 
interessante manusforslag fra historikere 
i regionen, men arrangementet ble nok 
en gang utsatt til høsten. Onsdag 31. 
august ble seminaret endelig gjennomført, 
med økonomisk støtte fra Institutt for 
lærerutdanning og Institutt for historiske 
og klassiske studier ved NTNU, Sparebank 
1 SMN og Torstein Erbos gavefond. Med 

Midtnorsk historieseminar 2022

I august fikk HIFO Trøndelag endelig muligheten til å arrangere Midtnorsk 
historieseminar ig jen, etter to år med pandemi. Tanken bak arrangeringen 
av et slikt seminar er at det skal fungere som en faglig og sosial møteplass for 
alle historikere som ønsker å delta fra både universitets- og museumssektoren, 
arkiver og skoleverk. Ambisjonen er at seminaret skal bli g jennomført årlig i 
tiden fremover. Med flere spennende foredrag og diskusjoner, ble Midtnorsk 
historieseminar vellykket i år også. 

Anne-Sofie Schjøtner Skaar
Stipendiat ved NTNU, styre-
medlem i HIFO Trøndelag og 
redaksjonsmedlem i Historikeren

totalt 36 deltakere ble seminaret også denne 
gangen vellykket, og publikum kunne 
glede seg over fine bidrag fra historikere 
med varierte yrkesbakgrunner.

Fra flyplassbygging i Trondheim 
under andre verdenskrig til troll-
domssaker i trønderske tingbøker

Midtnorsk historieseminar bygger på en 
kombinasjon av inviterte foredragsholdere 
og kortere foredrag basert på innsendte 
forslag. Gjennom en miks av sesjoner med 
større foredrag og sesjoner med flere og 
kortere innslag, ble programmet for 2022 
både variert og fengslende.
      Åpningssesjonen bar tittelen «Trøndelags 
forgreininger». Under denne sesjonen 
fikk vi to foredrag fra dyktige Ida Bull 
og Jon Olav Hove, som ble utfordret til å 
snakke om Trøndelags forgreninger med 
utgangspunkt i egen forskning. De løste 
utfordringen ved å snakke om hvordan 
regionen på ulike måter har forholdt seg til, 
medvirket i og ble påvirket av andre deler 
av verden gjennom internasjonal handel og 
nettverk på 1600- og 1700-tallet.

Den første abstractsesjonen bar preg 



26 27

av krigshistorie og la vekt på nyere tid. 
Inger Fagerberg og Hans Otto Frøland 
snakket om flyplassbygging i Trondheim 
under andre verdenskrig, og hvordan norsk 
bidrag til dette ble en stor politisk sak etter 
okkupasjonen. Frode Lindgjerdet holdt 
seg også innenfor krigshistorien da han 
snakket om svenske hjelpere, og Andreas 
Dugstad Sanders presenterte på sin side 
historien om utviklingen til det trønderske 
teknologiselskapet Stentofon under andre 
halvdel 1900-tallet.
      De to neste abstractsesjonene var noe 
mer variert tematisk, med foredrag fra både 
eldre og nyere tid. Fra Martin Øystese og 
Jakob Maliks fikk vi høre om oppgjøret med 
embetsmannsstaten og demokratisering av 
skolen på slutten av 1800-tallet. Jon Reitan 
holdt et foredrag om vergerådslovens 
institusjoner i Trøndelag rundt 1900, 
og Hilde Dahl fortalte om dagens 
innsynspraksis i særlig sensitivt historisk 
arkivmateriale. Den siste abstractsesjonen 
ble satt i gang av Emil Eliasson, som ledet 
publikum inn i en diskusjon om kildene 

til Ågrips Hårfagresaga. Deretter fortalte 
Ellen Alm om sine spennende funn av 
nye trolldomssaker i tingbøkene fra 
Trondhjems len, og til slutt fikk vi av Johan 
G. Foss innsyn i hvordan skiftemateriale 
fra 1700-tallet kan brukes til å avdekke 
folk levekår.
      Det siste foredraget ble gjennomført av 
Svein Carstens, som snakket om arkivenes 
rolle og funksjon gjennom historien samt 
arkivenes fremtid. Gjennom en diskusjon 
om alle disse aspektene, drøftet han også 
hvorfor arkivene har blitt lite forsket på i 
norsk sammenheng.

Etter en lang dag med faglig og 
sosialt påfyll, ble seminaret avsluttet på 
Selma pizza. I etterkant av seminaret har 
HIFO Trøndelag jobbet med å forevige 
disse foredragene i skriftlig form. Sist 
gang Midtnorsk historieseminar ble 
holdt, ble en fagfellevurdert spesialutgave 
av Trondhjemske samlinger utgitt på 
bakgrunn av bidragene. Også denne gangen 
håper vi på å få det til, etter å ha mottatt 
flere positive svar fra foredragsholderne.

Ida Bull diskuterte Trøndelags forgreininger med utgangspunkt i 1600- og 1700-tallets globale 
tekstilhandel. Foto: Maria Sæther. Maria Antonie Sæther ble valgt 

som Historikerens redaktør og 
styremedlem i HIFO for to år på årsmøtet 
i juni. Maria jobber som konservator ved 
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og 
Norsk Døvemuseum, og arbeider samtidig 
med et doktorgradsprosjekt innenfor 
psykiatrihistorie. 

Maria er også med i styret i HIFOs 
lokallag i Trøndelag, sammen med 
redaksjonsmedlemmene Even Næss 
Bergseng og Anne-Sofie Schjøtner Skaar. 
Avtroppende redaktør Even er med videre 
som redaksjonsmedlem og vil samtidig 
bistå den nye redaktøren. Han fullførte 
PPU våren 2022, arbeider nå som lærer 
ved Melhus videregående skole  og studerer 
nordisk ved UiB.

Anne-Sofie er PhD-stipendiat på 
Institutt for moderne samfunnshistorie 
ved NTNU og skriver om nordmenns 
holdninger til trolldom og magi, inkludert 
sørsamisk magi, i 1700-tallets Trøndelag. 
Hun ble med i redaksjonen i høst, og er også 
et medlem av styret i HIFO Trøndelag.

Oda Karin Brunsell Harsvik ble 
med i redaksjonen i 2021. Hun leverte 
masteroppgave i 2019 om kvinnenes rolle 

 Redaksjonsnytt

Presentasjon av Historikeren-redaksjonen

Redaksjonen

Historikeren har fått ny redaktør, og i tillegg har det kommet flere nye 
medlemmer i redaksjonen den siste tiden. Hvem er vi?

i Arbeidernes kommunistparti (marxist-
leninistene). Hun jobber som lærer ved 
Bjørnholt videregående skole, hvor hun 
underviser i historie, norsk og psykologi. 

Åmund Bækken Blakar er nytt 
redaksjonsmedlem fra høsten 2022. Han 
leverte masteroppgave i 2020 om den 
Internasjonale Arbeidsorganisasjonen 
(ILO) og organisasjonens motstandsarbeid 
mot apartheid i perioden 1964-1994. Han 
jobber som lærer ved Vinstra vidaregåande 
skule, der han underviser i historie, engelsk 
og sosialkunnskap. 

Eli Morken Farstad er stadig redaksjon-
smedlem med base ved USN, studiested 
Bø i Telemark. Hun arbeider med et PhD-
prosjekt som ser på lekmannsreligiøsitet 
og politisk  kultur gjennom casestudier 
av norske prestegjeld ca. 1800-1845, hvor 
hun også trekker linjer til bondepolitisk 
aktivitet på stortinget i perioden. Eli 
underviser i tillegg 25% i historie ved USN.

Et nytt medlem av redaksjonen er 
Magne Klasson. Våren 2021 fullførte han 
mastergraden ved UiO med en oppgave om 
sammenhengene mellom samværsformer 
og tekstpraksiser blant kretsen rundt 
Christiane Koren. Nylig har Magne 
begynt som stipendiat i bokhistorie ved 
Lunds Universitet, hvor han skal forske på 
medienes plass og rolle i byoffentlighetene 
i København og Christiania mellom 1775 
og 1815.
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Aktuelt

Punktstudiar frå eit nordisk historikarmøte

Med over 500 påmelde og opp til 
seksten parallellsesjonar samtidig, 

blei NHM 2022 eit mangfaldig møte for 
reise- og formidlingslystne historikarar. Å 
summere opp dette mangfaldet (nær 400 
sider med abstracts!) er vanskeleg utan å 
ty til metoden kjend som «punktstudiar». 
Ei slik tilnærming kan også vere høveleg 
for å dekke ein konferanse med temaet 
«Globalt och lokalt». 

Å sjå på programmet for dei tre dagane 
var litt som å få ein godtepose du kan 
stirre ned i, men som du berre kan fiske 
opp under ti prosent av snopet frå. Det er 
sjølvsagt mykje betre enn ingenting, og 
kanskje vel ein då kvar bit med omhug 
og nyter den litt ekstra. På den måten var 
sjølve aktiviteten å gå på sesjonar ein slags 
punktstudie i praksis.

At dei nordiske landa er «kunnskaps-
samfunn» der politikk og sivilsamfunn 
er styrt av forsking og utdanning, er 
klart. Kva rører seg så i nordisk forsking 
på kunnskapshistorie? Her har det 
skjedd mykje sidan førre NHM-møte 
før pandemien, slo eit panel fast. Det er 
ikkje like etablert som felt i alle land, 

Eli Morken Farstad 
Stipendiat ved USN, 
redaksjonsmedlem i Historikeren

Ein norske og to svenskar stod rundt eit bord og spiste kvar sin «danish». 
Dette er ikkje byrjinga på ein barnsleg vits, ei heller eit forsøk på å beskrive 
den populære podkasten som driv «pan-skandinavisk familieterapi». Det er 
ei heilt vanleg scene frå det nordiske historikarmøtet, som i august 2022 fann 
stad i Göteborg. Kva blei det snakka om rundt borda i år? 

som i Noreg der fleire nye prosjekt no 
er på trappene. Ikkje minst er dialog på 
tvers av landegrensene ein katalysator 
for auka interesse. NHM viste seg altså 
som ein viktig plattform for å utveksle og 
formidle kunnskap om ei sentral søyle i 
våre moderne samfunn.

Ein annan sesjon såg på protestant-isme 
og opplysing: Korleis passer protestant-
ismen, med innslag frå mystikken, inn i 
den gradvis rasjonaliserte opplysingstida 
nord i Europa? Ein overvelda stipendiat 
rakk så vidt å fordøye spørsmålet før 
mingle-klokka ringde: Ut døra, spise 
ein drueklase og sikle litt på dei delikate 
utstillingsborda til forlaga – og så, meir 
1700-talshistorie. 

Trykkefridomsperiodene i Danmark, 
Sverige og Noreg er i vinden, og også her er 
historikarane opptekne av teori og praksis. 
Dei ville 1770-åra blei nyanserte, for hadde 
ikkje utgivarane på 1770-talet noko å 
herme etter? Og kva med innstrammingane 
i lovgivinga fram mot 1800, når vi til 
dømes veit at Hans Nielsen Hauge greip 
eit handlingsrom med sin «skriveraptus» 
sjølv i 1799 og åra etter? 

I eit anna rom var landbruk, lov og 
hushald stikkord for å snakke om Island, 
Noreg og Sverige. I Sverige skjedde eit 
tydeleg hopp i søsken-eigde gardar i 
mellomkrigstida, men det har blitt 

oversett fordi studiane oftast har hatt par-
perspektiv. På Island var det ei markant 
auke i mengda sjølveigarar frå 1800 til 
1900 – korleis skjedde denne overgangen? 
Og i Noreg var det mange menn som gifta 
seg til, ikkje frå, gard og grunn; kona sat på 
garden, og ikkje sjeldan var ho allereie enke. 

Så langt er denne smågodt-plukkinga 
mest av alt eit bevis på at NHM 2022 
hadde bitar for alle og ein kvar. Men kva 
er vel ein konferanse utan keynote-foredrag? 
Maya Jasanoff kom på besøk frå Harvard 
University med historieforteljing om 
globalisering, imperialisme og migrasjon, 
der ho brukte forfattaren Joseph Conrad 
som prisme. For dei som var på sesjonen 
om mikrohistorie var det fleire raude trådar 
å trekke til Jasanoffs metode, der ho følgde 
eit individ tett og brukte eit mangfald av 
meir utradisjonelle kjelder. 

Poul Holm snakka i plenum om 
dei som kryssa Atlanterhavet på jakt 
etter velstand. Det verdifulle med store 
datasett, og at historikaren må flytte fokus 
frå jakta på sølv og bomull til «marine 
verdiar» lengre nord, var tankevekkande 
poeng frå professoren frå Trinity College. 
Hovudtalarane gjorde jobben sin med å 
skape debatt rundt ølglassa i seinsommar-
sola. Nokre lurte på om Jasanoff var 
litteraturvitar, ikkje historikar – og er 
det ikkje nyttig å tilby kurs i kvantitativ 
metode for historiestudentar?

Sist ut i punktstudien: Ei gruppe som 
E.P. Thompson ville ha kalla «the casualties 
of history», nemleg dei frivillige. Dei sørga 
for eit oversiktleg møte, særleg til glede for 
ferske stipendiatar som endeleg hadde fått 
luft under vingane for første gong etter 
pandemien. Med sine overdimensjonerte 
kropps-sløyfeband som kjenneteikn gav 
dei dessutan nyttige ice breaker-fraser 

med på kjøpet til dei som måtte trenge 
det. Historikarmøtet i Göteborg gjekk 
altså saumlaust for seg ved Humanisten, 
med rikelege mengder kaffidispenserar, 
lyse rom og nesten ingen forseinkingar i 
programmet. Ein skulle ikkje tru at det 
var over sytti år sidan møtet sist gjekk av 
stabelen i Göteborg.

Vi har (lite) plass til sladder frå mingle-
pausane på tampen. Er det økonomi, post-
pandemi eller rein formidlingsglede som 
kan forklare den store mengda sesjonar? 
Kanskje ei blanding. Bidreg ein ikkje med 
eit innlegg, dekker ikkje institusjonen 
utgiftene for reisa, blir det sagt. Ingen veit 
kva keynote-stjernene fekk, anna enn ein 
nøktern paraply, men dei gav også NHM ei 
god, overordna ramme for temaet «Globalt 
och lokalt» i eit mylder av interessante og 
sprikande parallellsesjonar. 

Uansett motivasjon for å bidra – 
resultatet blei ein freistande og næringsrik(!) 
godtepose av nordisk historieforsking anno 
2022. Island blir vertskap om tre år, og det 
er berre å sjå fram til det – 120 år etter det 
første Nordiske Historikermøtet.

Poul Holms plenumsforedrag. 
Foto: E. M. Farstad.
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Vi har nettopp feiret 77-årsdagen 
for avslutningen av den annen 

verdenskrig i Europa. Det norske bildet 
som er tegnet av denne dagen, er preget 
av folk i gledesrus, med store smil og 
viking med flagg.

Vi som er gamle nok til å huske denne 
dagen, har nok et mer nyansert bilde av 
begivenhetene. Bildet av en overveiende 
glede blant folk flest kan være riktig nok. 
Men dette bildet forteller ikke alt, og da 
tenker jeg ikke bare på erfaringer blant 
dem som var kommet på «feil side» under 
krigen. 

Også blant oss som var kommet ut på 
den seirende side, har jeg flere minner om 
en gledesrus som var blandet med angst: 
Var det nå sikkert at alle de om lag 322 
000 bevæpnede tyske soldatene i landet 
ville legge ned våpen sine? I antall var 
de langt overlegne de allierte troppene i 
Norge på den tid. Det gikk rykter om at 
tyske offiserer, med referanse til sin soldat-
ed, ville kjempe til siste mann i forsvaret 
av «Festung Norwegen». 

Ryktene fra Frankrike var ikke udelt 
beroligende. Her kunne det berettes 
om voldelige overgrep, både fra tysk og 
fransk side. Erfaringene med den relativt 
fredelige tyske repatrieringen, kunne ikke 

Aktuelt

Tanker etter feiring av frigjøringen i 1945.

Sigurd Skirbekk
Professor emeritus 
i sosiologi, UiO.

kunne bli tatt for gitt i maidagene 1945.
Forskjellene mellom hendelsene i 

Frankrike og Norge var såpass store at 
de krever en forklaring. Tidsforskjellen 
kan gi en delforklaring. Den tyske 
tilbaketrekningen i Frankrike tok til 
tidligere, som del av en pågående krigføring. 

Fra norsk side er det blitt vist til «tysk 
soldatdisiplin» som en del av forklaringen. 
Men hvorfor skulle så denne disiplinen 
slå annerledes ut i Norge enn i andre 
europeiske land? Kunne rase-tenkningen til 
tyskerne gi et fullgodt svar på spørsmålet?

Jeg mener å ha et annet svar. Når den 
tyske repatrieringen våren og forsommeren 
1945 kunne foregå såpass fredelig og 
sivilisert som den faktisk gjorde her til 
lands, hang det sammen med at den 
tyske hærledelsen hadde fått en skriftlig 
advarsel fra den allierte overkommando, 
om at befal og mannskap tilhørende 
die Wehrmacht i Norge ville bli holdt 
ansvarlig, både individuelt og samlet, for 
enhver skade retten mot norske borger og 
norsk eiendom. Underforstått, dersom 
udisiplinerte elementer ble holdt tilbake, 
ville tyskerne til gjengjeld kunne påregnes 
en korrekt og human behandling.

Her vil jeg trekke inn en hendelse som 
jeg ikke har skrevet om tidligere. Jeg var 
elleve år da freden kom. Jeg husker en god 
del fra den tiden. Blant annet at det en kom 
et firemotors engelsk fly over Hamar, der 
jeg bodde. Før det forsvant i horisonten, 
formodentlig med kurs for andre byer med 
store tyske avdelinger, hadde noen i flyet 

kastet ut en bunke med flygeblader. Det var 
sterk sønnavind den dagen så flygebladene 
dalte ned i et skogholt utenfor byen. 

Jeg og noen andre jevnaldringer kappes 
om å finne flest mulig av de engelske 
flygebladene, som hadde tysk tekst på ene 
siden og norsk tekst på andre siden. Jeg 
husker at jeg oppsøkte en person som jeg 
visste at var motstandsmann, og gav han 
de fleste av bladene. Han så på teksten 
og sa at bladene nok var tiltenkt tyskerne 
heller enn norske motstandsfolk. Jeg burde 
med andre ord overlevere et par av dem til 
tyskerne i byen. 

Jeg etterkom oppfordringen, som 
jeg oppfattet som en ordre, og gikk inn 
i byen der jeg traff en tysk offiser med to 
adjutanter. Offiseren mottok flygebladene, 
leste teksten og så deretter på meg med  

et flertydig blikk. Ingen av oss sa noe.
Det var denne hendelsen som fikk meg 

til å gjemme noen av bladene som et privat 
minne, som ikke angikk andre enn meg. 

Men ettersom årene er gått, har 
feiringen av frigjøringen blitt mer og mer 
endimensjonalt tolket av folk som bare 
har kunnet forholde seg til fortellingene 
om krigens slutt, uten å ha korrigerende 
personlige erfaringer med begivenhetene i 
mai 1945. Etter årets feiring er jeg kommet 
til at flygebladene inngår i en, for mange, 
ukjent sammenheng, som peker ut over 
deres status som private suvenirer. 

Kanskje har f lygebladene en mer 
allmenn interesse, i alle fall for folk som 
er interesserte i forklaringer på tyskernes 
relativt siviliserte repatriering i Norge i 
1945.

Flygeblad fra mai 1945. Foto: Sigurd Skirbekk.
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Hvorfor ble du historielærer? 
- Etter studiene var jobben som 

historielærer en god og givende måte å 
bruke utdanninga på. Jeg var også en av 
dem som drømte om doktorgrad, men jeg 
synes det var godt å gjøre noe annet etter 
studiene. I dag trives jeg godt med jobben 
som historielærer. 

Jeg likte historiefaget veldig godt selv 
da jeg gikk på videregående og synes at 
faget virket som en bro mellom mange av 
fagene. Faget trigget også en nysgjerrighet 
hos meg og jeg håper det kan gjøre det for 
elevene mine også! 

– Hva er din favorittperiode å undervise 
om, og hvorfor?

- Jeg liker veldig godt å undervise 
om alle periodene, men i det siste har jeg 
hatt veldig stor glede av å undervise om 
1800-tallet og de utviklingene som foregår 
på ulike områder og i norsk, europeisk og 
internasjonal historie. Jeg liker også godt 
å utfordre meg selv og elevene til å se på 
1800-tallet (og andre perioder) fra flere sider, 
og det er en periode i faget der det å jobbe 
tematisk og til og med tverrfaglig gjør seg 
godt. Tidligere har jeg og elevene sett på 
for eksempel imperialisme, nasjonalisme 
og industrialisering parallelt, noe som jeg 
opplever at elevene får stort utbytte av. Da 
ser man fort sammenhenger og kan trekke 

Historielæreren

Historielæreren

Redaksjonen

Redaksjonen har tatt en prat med historielærer Åmund Bækken Blakar ved 
Vinstra vidaregåande skule. Åmund arbeider aktivt for å legge til rette for 
utvikling av historiebevissthet hos elevene, blant annet gjennom å vise hvordan 
lokalhistorien henger sammen med større internasjonale hendelser.

Åmund Bækken Blakar, historielærer på 
Vinstra vidaregåande skule. Åmund ble høsten 
2022 medlem av Historikeren-redaksjonen. 
Foto: privat.

korte og lange linjer mellom for eksempel 
industrialiseringen og nyimperialismen som 
vi også knytter opp til eksempler fra den 
kalde krigen og vår egen samtid. 

Hvordan liker du best å undervise historie?
- Jeg liker godt å bruke bilder, film, lyd 

og primærkilder for å forsøke å konkretisere 
og knytte faget opp til kjente referanser for 
elevene. Målet er uansett variert under-
visning, for både min og elevenes del. I 
fjor prøvde jeg dessuten ut en tematisk 

oppbygging av året, og det synes jeg gikk 
veldig bra. Da satte vi av tid til å jobbe med 
temaer som elevene var spesielt interessert 
i, som andre verdenskrig, ettersom vi starta 
med 1900-tallet, og tok 1800-tallet i andre 
termin. Det er også en fordel å kunne bruke 
nærmiljøet og dra på ekskursjoner med 
elevene om det er mulig. 

Hvorfor er historie et viktig fag for elever 
i Norge?

- Jeg tror vi har godt av en felles referanse-
ramme, som nå inneholder flere fortellinger 
om hva Norge er og hva norsk historie består 
av. Vi må forstå at det er mange ting ved 
Norge i dag som vi nyter godt av og som vi 
ikke kan ta for gitt. I tillegg er jeg overbevist 
om at historiefaget er viktig for å la elevene 
undre og for å trene opp kritisk sans. 

Hvordan forsøker du å danne 
historiebevissthet hos elevene?

- Alle elever har en viss historiebevissthet 
fra før, så jeg prøver å knytte konkrete 
eksempler opp til noe elevene er kjente med. 
Samtidig forsøker jeg vise sammenhenger 
mellom hvordan verden ser ut nå og gå 
bakover i tid for å vise at hvordan 2022 skulle 
se ut ikke var forutbestemt. Dette gjelder 
både for lokale, nasjonale og internasjonale 
hendelser og historie. Dette har jeg gjort 
i klasser både for å diskutere Ukraina-
konflikten og at Taliban overtok makta 
igjen i Afghanistan i august i fjor. 

Ellers synes jeg å vise fram og oppleve 
historie er relevant for å danne og bygge 
historiebevissthet, for eksempel ved å ta 
med elevene for å se på ulike lokale minnes-
merker. Da kan vi oppleve at vår historie 
på et mindre sted også henger sammen 
med store internasjonale hendelser – her er 
snublesteinene ved Sør-Fron kommunehus 
veldig viktige for vår skoles del. Ellers kan 
elevene og jeg også diskutere hvorfor deler 
av historien eller enkeltpersoner har fått 

sine egne minnesmerker og hvilke valg som 
ligger bak slike minnesmerker. 

Hva synes du er det vanskeligste med å 
undervise historie?

- Det er for få timer i VG2 og i tillegg 
er mye av pensum helt ukjent for elevene. I 
tillegg opplever ikke elevene nødvendigvis 
umiddelbar historiebevissthet i løpet av 
en undervisningstime, så det å skape 
engasjement og kjennskap til et tema kan 
være utfordrende i seg selv, pluss at elevene 
har flere fag og timer før de skal ta fatt på 
historieundervisningen. I løpet av skoleåret 
bruker jeg derfor mye tid på repetisjon i 
starten av timene mine for at elevene skal få 
igjen «huskeknaggene» fra sist økt. 

Hvordan har arbeidet med fagfornyelsen 
gått så langt, og hva tenker du om arbeidet 
videre?

- Jeg tror at vi kommer langt med å bruke 
erfaring fra den gamle læreplanen.  Ellers 
liker jeg veldig godt å kunne undervise «om» 
historie, og la elevene få undre og diskutere 
hvordan «historien om historiefaget» har 
forandra seg. Dette synes jeg den nye 
læreplanen legger godt til rette for. Ellers 
har jeg lagd tematiske årsplaner i historie 
som jeg håper og tror kan legge mer til rette 
for dybdelæring og tverrfaglighet. 

I framtida håper jeg at elevene selv 
skal kunne forstå og forklare sin egen 
historiebevissthet mot slutten av skoleåret og 
at vi klarer å lage gode tverrfaglige opplegg 
som gjør at elevene skjønner relevansen av 
historiefaget og at fagene henger sammen på 
videregående. Jeg tror at flere av kollegaene 
mine og meg kan lære veldig mye selv og at 
elevene kan lære veldig mye av tverrfaglige 
undervisningsopplegg, selv om det tar tid 
å forberede. I tillegg håper jeg at elevene 
skjønner at historisk metode og kildekritikk 
er uvurderlige teknikker å ta med seg ut i 
studier og voksenlivet. 
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Historielæreren

Temabasert undervisning 
– en ettårsevaluering

Forrige skoleår brakte fagfornyelsen inn til andretrinnet på videregående skole, 
og dermed inn i historiefaget. Den nye læreplanen vektlegger dybdelæring, og 
på min skole valgte vi å undervise temabasert for å fremme dybdelæringen. 
Etter ett år med temabasert undervisning, har jeg tatt et skritt tilbake for å 
evaluere hvordan dette har fungert for meg som lærer, og hvordan jeg opplevde 
at elevene opplevde det.

Forrige skoleår brakte fagfornyelsen 
inn til andretrinnet på videregående 

skole, og dermed inn i historiefaget. Den 
nye læreplanen vektlegger dybdelæring, 
og på min skole valgte vi å undervise 
temabasert for å fremme dybdelæringen. 
Etter ett år med temabasert undervisning, 
har jeg tatt et skritt tilbake for å evaluere 
hvordan dette har fungert for meg som 
lærer, og hvordan jeg opplevde at elevene 
opplevde det. 

 
Blooms taksonomi

I et forsøk på å analysere hvordan elevene 
tilegnet seg kunnskap med temabasert 
undervisning, ønsker jeg å bruke 
Blooms taksonomi. Den er inndelt i seks 
hierarkiske nivåer etter vanskelighetsgrad 
i elevens kunnskap, og alle nivåene bygger 
på hverandre. På det nederste nivået er 

Oda Karin Brunsell Harsvik
Lektor ved Bjørnholt videre-
gående skole og redaksjons-
medlem i Historikeren

evnen til å gjengi kunnskapen. Det øverste 
nivået er når elevene skaper nye ideer 
eller produkter ved å kombinere det som 
allerede er lært. Man håper at når elevene 
får temabasert undervisning, vil det være 
lettere for dem å trekke linjer mellom de 
ulike tidsperiodene og temaene. 

Hvordan jobbet vi? 
For å løsrive oss fra det kronologiske, 
valgte vi å dele inn året i større temaer. 
Disse temaene var for eksempel sivilisasjon 
eller naturressurser. Deretter gikk vi inn 
i læreboka vi benyttet oss av og knyttet 
kapitler opp mot de overordnede temaene 
vi hadde valgt. Historieboka, Historie 
på tvers, er en bok som er tilpasset 
fagfornyelsen og temabasert undervisning. 
Deretter brukte vi kapitlene til å lage flere 
undertemaer, som for eksempel vann og 
jordbruk innenfor naturressurser. 

 
Fordeler med temabasert 

undervisning 
Det er klare fordeler med å dele opp 
historiefaget i en annen inndeling enn 
kronologi. Kronologi kan gi en falsk 

følelse av tydelige årsakssammenhenger, 
hvor utviklingen som følger en hendelse 
virker uunngåelig. Dette kan også svekke 
den historiske empatien nettopp fordi 
det unngåelige ikke kan forklares av 
feilbarlige menneskelige handlinger, men 
av noe som måtte skje. Den temabaserte 
undervisningen kan være med på å 
gi elevene en større forståelse av de 
store linjene. Slik sett kan temabasert 
undervisning også hjelpe elevene med å 
nå et høyere nivå på Blooms taksonomi, 
på en måte som ikke nødvendigvis ville 
fungert med kronologisk undervisning. 

 
Ulemper med temabasert 

undervisning 
For min del var det ikke utelukkende 
fordeler med temabasert undervisning. 
For alle elevene jeg underviste, var dette 
første møte med temabasert undervisning 
i historie. Kronologi er formen de er vant 
med, og det tok lang tid før de vente seg 
til å jobbe på en annen måte. Elevene 
fortalte at de ikke så sammenhengene 
mellom periodene, og at det var vanskelig 
å se likhetene og forskjellene som vi ba 
dem se etter. Dette ligger nok også litt på 
meg som lærer – det kan være vanskelig 
å modellere noe man også gjør for første 
gang selv. Men det handler nok også 
om at det oppleves som mer vanskelig. 
I en temabasert undervisningsform i 
historie er det mindre å hente nederst i 
Blooms taksonomi. Faktakunnskapene er 
de samme, altså kan elevene oppnå det 
deklarative nivået. Å kunne sammenfatte 
kunnskapen er også innen rekkevidde 
for de fleste, men når undervisningen 

blir temabasert opplevdes det for mange 
vanskelig å oppnå anvendelse- og 
analysenivået fordi sammenhengen ikke 
alltid ble like tydelig for dem. 

 
Konklusjon

Det er ikke rart at overgangen fra 
kronologisk til temabasert undervisning 
har noen voksesmerter. Det er nytt for 
elevene å tenke på denne måten, og 
det er nytt for flere lærere å undervise 
på denne måten. Men vi prøver igjen 
på VG2 i år, og vi viderefører den 
temabaserte undervisningen over på VG3. 
Jeg tror, og håper, at den temabaserte 
undervisningen blir lettere å undervise 
og forstå når vi alle har ett år på å gå oss 
inn i undervisningsformen. 

(Forfatters notat: Dette innlegget 
står for forfatterens regning, og ikke 
Historikeren eller HIFO sin mening.)
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Hvorfor ville du bli historielærer?
- Jeg ville egentlig ikke bli det. 

Da jeg var ferdig med hovedfag søkte jeg 
på andre jobber. Jeg kommer fra en familie 
med mange lærere, men tenkte egentlig ikke 
å bli lærer selv. Jeg gikk lenge uten å finne 
relevant jobb, så jeg søkte på en stilling ved 
Hartvig Nissen videregående. Dette var rett 
før sommerferien, så jeg glemte søknaden. 

Skole-HIFO

Intervju med Karsten Korbøl – 
avtroppende leder av Skole-HIFO

Etter nesten 18 år som Skole-HIFOs representant i HIFO-styret gir Karsten 
Korbøl nå vervet videre. Derfor ønsket redaksjonen i Historikeren å ta en prat 
med Korbøl for å høre om hans mange erfaringer fra Skole-HIFO, og hvilke 
tanker han tar med seg videre. 

   Yrkesbakgrunn:
- Hovedfag historie i 1998. 
- Lærer ved Hartvig Nissen videregående fra 2001 til 2014. 
- Universitetslektor i historiedidaktikk ved UiO fra 2014 til i dag.

  HIFO-karriere: 
- 18 år i styret. Har tidligere vært leder av HIFO Østlandet 
   og hatt flere ulike verv.
- 20 % på Fritt ord fra 2006 til nå. Administrere og koordinere   
   historiekonkurransen.

Oda Karin Brunsell Harsvik 
og Maria Antonie Sæther  
Redaksjonen

Da jeg kom hjem fra ferie lå det beskjed 
om å møte rektor dagen etterpå! Det var 
på en mandag. Tirsdag var jeg plutselig på 
jobb med planleggingsdager. Det var full 
klaff fra første stund. Morsomme og fine 
elever, meget gode kolleger, muligheten til 
å formidle et fag man brenner for og synes 
er viktig. Dermed ble jeg værende. Det var 
et lykketreff! 

Hvordan ble du med i Skole-HIFO?
- Jeg sendte en formell søknad om å få 

være med. De fire som satt i styret må ha 
ledd seg skakke av det særdeles formelle 
brevet jeg sendte. I ettertid ble jeg fortalt at 

de ønsket å gi en jypling som meg en sjanse. 
Jeg ønsket å være med fordi jeg jobbet som 
lærer, og jeg var opptatt av hvordan man 
formidler kunnskap og jobber med skole. 
Det var et ønske å være med på å påvirke, 
og å være med på dugnaden med å skape 
en god skole og et godt fag. I søknaden 
hadde jeg skrevet at jeg ville bringe inn 
IKT i historiefaget. Man må huske at det 
begynner å bli en liten stund siden, og jeg 

Karsten Korbøl. Foto: UiO.

er ikke helt sikker på hvor mye jeg faktisk 
har bidratt med på det området. Men jeg 
ville også gjøre historie levende og å gjøre 
faget interessant for alle. Så i bunn var det 
en helt oppriktig fagglede som gjorde at jeg 
ville være med i Skole-HIFO.

Hva var det som opprettholdt 
engasjementet ditt i Skole-HIFO såpass lenge?

- Mye av det var den faggleden som lå 
bak. Jeg mener at historie er et usedvanlig 
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viktig fag for å forstå verden og oss selv. Å 
forstå at vi også kan utgjøre en forskjell. 
Det er viktig å bli et dugelig menneske og 
å yte fortidens generasjoner respekt. Og 
samtidig erkjenne at vi vil være framtidens 
menneskers forrige generasjoner. Vi må vite 
hva vi driver med.

Hva er det viktigste du føler du har fått 
til gjennom Skole-HIFO?

- Jeg må først påpeke at dette er en 
innsats fra alle som har vært med i Skole-
HIFO, og vi har alle bidratt inn i dette. 
Det er historiekonkurransen som er den 
viktigste jobben vi har gjort. I 2000 hadde 
vi 20 deltagere, og i 2014 hadde vi 1200 
deltagere. Nå har det stabilisert seg på rundt 
800 i året. Det skal vi være ganske stolte av.

Er det noen bidrag fra historie-
konkurransen «Min familie i historien» du 
husker særlig godt? 

- Det er noen bidrag som har festet seg, 
men av ulike grunner. Vinnerbidragene 
husker vi fordi de var faglig svært gode. 
Andre husker jeg for det mer kreative. Vi 
kårer jo de faglig beste bidragene hvert år, 
men man kan få vel så mye glede av å lese 
bidrag som ikke vinner, fordi det skinner 
igjennom at elevene har gjort seg flid og hatt 
glede av å arbeide med oppgaven. Samtidig 
kan familiehistorie være trøblete. Jeg husker 
to fettere som bestemte seg for å skrive om 
sin bestefar som var frivillig ved østfronten, 
noe som er kontroversielt. Men de skrev 
oppgaven sammen og skrev klokt om det. 
En annen elev som arbeidet med oppgaven 
til konkurransen fant ut underveis at hans 
familie slettes ikke var fra Pakistan, men 
fra India. Slik fikk han et helt nytt syn 
på seg selv, familien og fortida. Det var 
åpenbart at det hadde betydd noe for han, 
og slike besvarelser husker vi. 

Men som sagt kan det være trøblete 
med familiehistorie, og ingen elever må 
presses til å skrive den. Da må vi heller 
finne alternativer. 

Hva er det beste eller det morsomste du 
har fått vært med på gjennom Skole-HIFO?

- Det er kanskje turen vi tok til Moskva 
i 2016 sammen med det internasjonale 
nettverket for historiekonkurranser, 
Eustory. Vi skulle overvære prisutdelingen 
i den russiske historiekonkurransen. Den 
arrangeres av Memorial, en organisasjon 
som jobbet for ytringsfrihet og menneske-
rettigheter. Memorial hadde et anstrengt 
forhold til Putin-regimet. Da vi skulle inn 
i kinoen der prisutdelingen ble arrangert, 
ble vi møtt av en gjeng demonstranter i 
gamle uniformer. Det var rett før 1. mai 
og en patriotisk stemning i hele byen. 
Demonstrantene ropte at vi drev med 
historieforfalskning, noe som er interessant 
med tanke på at elevene skrev sin egen 
historie. Men elevene kunne selvfølgelig 
skrive en historie som ikke stemte med den 
offisielle historien. En av demonstrantene 
sprøytet en grønn væske på oss. Vi så ut 
som marsboere! Fargen gikk ikke bort 
på mange dager. Men vi var heldigere 
enn de som kom bak oss, fordi de fikk 
avføring sprøytet på seg. Vi fikk virkelig 
føle på kroppen hvor alvorlig historie kan 
være. I samfunn hvor mye er usikkert, 
også forestillingene om fortiden, så kan 
det rakne. 

Hvordan har det vært å jobbe med 
fagfornyelsen?

- Det var virkelig et privilegium å få bidra 
i dette arbeidet. Det var både interessant 
og krevende, fordi man får mye makt når 
man arbeider med utforming av læreplan. 
Det var noen netter jeg var litt redd for 

lynsjestemning. Jeg overdriver nå, men 
jeg var bekymret for at noen skulle tenke 
«her kommer han som ødela historiefaget». 
Men vi tenker nok at vi egentlig ikke gjorde 
så store endringer i vgs.-faget, og kanskje 
kunne vi strammet inn enda mer enn vi 
gjorde. Vi hadde ønsker om det, men det 
kom signaler ovenfra om at vi ikke fikk 
lov og høringsuttalelsene uttrykte det 
samme. For historiefaget i videregående 
er det utfordrende at antall kompetansemål 
ble redusert, men ikke nødvendigvis 
innholdet. Innholdsreduksjonen har vi 
på mange måter overlatt til den enkelte 
lærer. Læreplanen kan nå leses på to måter: 
enten som at man må undervise i alt fordi 
ingenting er tydelig definert, eller så kan 
man tenke at her er det mange muligheter 
til å ta valg. Jeg både håper og tror at 
lærerne ser valgmulighetene. Samtidig kan 
det skape problemer, fordi elevene kan få 
færre felles referanser. Det blir uansett 
spennende å se hvordan dette utspiller seg 
i klasserommet. Det er  mange dyktige 
historielærere, så jeg er ikke bekymret for 
faget.

Utfordringene er kanskje større når 
det gjelder læreplanen i grunnskolen. 
Samfunnsfag i grunnskolen er per 
definisjon tverrfaglig, men jeg er ikke så 
sikker på at det var lurt å gjøre tredelingen 
mellom historie, samfunnskunnskap og 
geografi mindre tydelig. Tverrfagligheten 
har potensiale til å skape mer forståelse av 
samfunnet, om man klarer å formidle de tre 
faglige perspektivene i sammenheng med 
demokrati, bærekraft og så videre. Men det 
ble kanskje ikke tydeliggjort nok. Det er 
ikke umulig med god historieundervisning 
med den nye planen, men jeg tror 
utfordringene kanskje ble større enn de 

hadde trengt å bli. Her må alle som er 
engasjert i god historieformidling bidra 
med forslag til løsninger. 

Hva anser du som de største utfordringene 
for historiefaget i skolen akkurat nå?

- Det er noen tegn i tiden som tilsier 
at historiefaget er under press. Med 
Kunnskapsløftet i 2006 mistet historiefaget 
i vgs. en undervisningstime. Nylig var det 
snakk om å kutte historiefaget til fordel for 
et «framtidsfag». Vi skal stadig opp og fram, 
men risikerer å miste blikket bakover. Vi 
har gode studenttall på historiedidaktikk, 
så historielærere går vi ikke tom for med 
det første. Antall undervisningstimer i 
historiefaget er det verre med. Vi må jobbe 
hardt og intenst for å hindre at historiefaget 
presses ytterligere. Vi må være tydelig 
på hva historiefaget bidrar med til vår 
forståelse av både mennesker og samfunnet. 

Hva skal du nå? Hva ønsker du for det 
videre arbeidet med Skole-HIFO?

- Jeg har nok å holde på med, og jeg 
dukker nok opp på Historiedagene  Jeg skal 
fortsatt være med i Skole-HIFO selv om 
jeg ikke er med i HIFO-styret. Det er nå 
to dyktige folk fra Skole-HIFO som sitter i 
styret, nemlig Andreas Bagås Lien og Geir 
Ove Halvorsen. Sammen kommer vi til å 
arbeide videre med historiekonkurransen og 
lærerseminaret vi arrangerer hver høst, slik 
at vi kan inspirere historielærere rundt om 
i landet. Vi skal også fortsette å arrangere 
historielærermingling, et lavterskeltreff 
der man kan dele ideer og utfordringer. 
Det er jo mange sider på Facebook der 
lærere deler opplegg, men der er det også 
lettere å misforstå hverandre og samtalene 
kan bli hardere. Det fungerer bedre hvis 
vi kan samles og snakke sammen. Det er 
også mer hyggelig å faktisk møtes.
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  Kva er status etter sommaren?

Eit par positive trekk kan noterast. For 
det første har Statsarkivet i Oslo og 

Riksarkivet fått utvida opningstider, frå 
fire til fem dagar i veka og to timar forlenga 
opningstid to av dagane, så opningstida 
er auka frå 24 til 34 timar i veka. Ved 
dei andre arkiva er opningstidene som 
i første halvår, med unntak av Hamar 
som har fjerna ettermiddagsopning ein 
dag i veka og følgjelig har gått frå 15 til 
12 timar opningstid per veke.

For det andre har det skjedd positive 
endringar i tilbodet om utvida tilgang 
til lesesal når ordinære opningstider 
ikkje er tilstrekkelige. Her har ein 
gått frå ein forsøksperiode som berre 
gjaldt Kongsberg, Oslo og Trondheim 
til ei ordning som gjeld alle arkiva for 
ein periode fram til sommaren 2023. 

Arkivet

I vinter skreiv eg eit innlegg (Historikeren 1/22) om tilg jengeliggjering av 
arkiv og utilg jengelige arkiv. Ulike brukargrupper har i lengre tid opplevd at 
arkiva er blitt mindre tilg jengelige. Arkivverket har satsa på tilg jengeliggjering 
av arkiv ved digitalisering og digitalisering på bestilling. Dette har gått på 
kostnad av publikumstenester som opningstider på lesesal og brukarrettleiing 
der. Opningstider på lesesalar har gått drastisk ned, og lesesalane har vore 
stengt i fleire sommarveker.  

Tilgjengeliggjering av arkiv

Aud Mikkelsen Tretvik
Professor, program for kultur-
minneforvaltning, NTNU

Unntaket er Samisk arkiv, men der er 
det så gode opningstider uansett, med 
seks timar fem dagar i veka, at det er vel 
ikkje behov for utvida tilgang til lesesal. 

Informasjonen om den utvida tilgangen 
til lesesal synes også å ha blitt betre sidan 
sist eg gjorde søk, men det hjelpte nok å 
ha blitt merksam på forsøksordninga, så 
trong ein mindre innsats for å utforske 
tilbodet. Nettsidene til arkiva er oppdatert 
15. august, og det er kanskje i samband 
med det at informasjonen er blitt gjort 
tydeligare.

På nettsidene til Arkivverket står følgjande:
Vi ønsker å gi våre brukere tilgang 
til arkivmateriale på lesesalene når de 
trenger det. Fram til sommeren 2023 
prøver vi derfor ut en ordning der 
man kan søke om utvidet tilgang til 
lesesalene når de ordinære åpningstidene 
ikke dekker behovet. Tilbudet retter 
seg mot alle arkivbrukere og gjelder 
lesesalene ved de åtte statsarkivene 
og Riksarkivet.  

Vidare står dette:
Vi vurderer hver søknad individuelt 
ut fra behovet til arkivbrukeren og 
våre egne ressurser. Vårt mål er å være 
fleksible overfor brukerne våre og 
gjennom dialog komme fram til gode 
løsninger for den enkelte, samtidig 
som vi bruker våre egne ressurser 
på en hensiktsmessig måte. I noen 
tilfeller kan det bety at vi heller tilbyr 
digitalisering av materialet framfor 
tilgang på lesesalen.1

Ein blir gjort merksam på at tenesta 
kan bli justert undervegs, og at det også 
finst eit tilbod om digitalisering på 
førespurnad.

 I søknadsskjemaet kan ein velje 
kva kategori ein høyrer til: Forskar, 
student, forfattar, journalist eller anna. 
I den siste kategorien hamnar vel 
lokalhistorikarar og slektsgranskarar, 
viss ikkje førstnemnde kan definere seg 
som forskar. Spørsmålet er om det vil 
vere krav om institusjonstilknyting for 
å bli kategorisert som forskar; det er 
ikkje klargjort i informasjonen. Vidare 
spørst det kva kriterium søknadane blir 
handsama etter, og kva som må til for at 
ein forskar skal få tilgang til lesesalen til 
dømes heile veka om lesesalen ordinært 
berre er ope to dagar i veka. 

Som vanlig er det ein bolk med kva 
som blir forventa av arkivbrukaren. Ein 
må søkje om utvida tilgang minst to 
veker før planlagt besøk, søknaden må 
grunngivast, og nøyaktige arkivreferansar 
til materialet ein ønsker å sjå, må 
opplysast. Dessutan må ein sjølv bestille 
arkivsakene gjennom Arkivportalen.2

Desse reglane kan bety at eit materiale 

først blir tilgjengelig etter fleire rundar 
med kontakt til arkivet: Først ved å søkje 
rettleiing av arkivpersonale i ordinær 
opningstid, så søkje om utvida tilgang 
med spesifisering av arkivstykke, og så 
komme tilbake til arkivet igjen etter to 
veker. 

Ein kan sjå for seg ein situasjon 
der ein forskar oppdagar nye spor på 
tampen av vekas opningstid på arkivet. 
Vedkommande skulle gjerne ha jobba 
heile veka for å bli ferdig, men må i staden 
komme tilbake seinare, enten i ordinær 
opningstid eller etter søknad utanom 
ordinær opningstid, og da tidligast to 
veker seinare viss ordinære opningsdagar 
ikkje passer.

Oppsummert verkar mykje bra med 
den nye ordninga, men det som verkar 
for rigid, er kravet om å søkje utvida 
tilgang minst to veker før planlagt 
besøk. Det er vanskelig å sjå kva som 
skal vere dei praktiske grunnene for så 
lang bestillingstid.

Bestillingsprosedyrane via Arkiv-
portalen krev dessutan ein viss digital 
kompetanse, noko som kan stenge ute ein 
del potensielle brukarar. I lovprisinga av 
digitalisering som løysing, må ein ikkje 
gløyme det. 

Digitalisering, utval, kontekst 
og formidling

Avdelingsdirektør AnnaMaria Tonnvik i 
Arkivverket framhevar i svar på innlegget 
mitt (Historikeren 1/22) at stadig meir 
materiale blir gjort tilgjengelig digitalt, 
og at geografi og opningstider ikkje skal 
avgjere kven som kan bruke materialet. 
Det er vel og bra, men her er det fleire 
forhold som bør problematiserast. 
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Framleis får ein ei førestilling om at 
store delar av arkiva er digitalisert eller 
er i ferd med å bli det. Det var å ønske at 
Arkivverket ga eit realistisk bilde av kor 
stor del av arkivbestanden dette gjeld.

Dernest har ein utvalet av arkiv-
materiale som er digitalisert. Korleis 
blir utvalet bestemt? Store og mykje 
brukte kjeldeseriar er skanna og 
publisert i Digitalarkivet, og det er bra. 
Men kva med det som blir skanna på 
bestilling? Ved skanning på bestilling 
oppstår kjeldekritiske utfordringar med 
materialet for andre brukarar. Bakgrunn 
for utvalet av det materialet som er 
digitalisert, er ikkje gjort greie for. Kva 
slags forskingsspørsmål som har vore 
utgangspunkt for skanning av akkurat 
det bestemte utvalet av kjelder, framgår 
ikkje. Det følgjer ikkje metadata med 
materialet. Materiale som er skanna 
på bestilling, manglar med andre ord 
kontekst. Det er vanskelig å sjå for seg 
korleis det kan komme på plass i ettertid.

Sjølv om stadig meir materiale 
blir tilgjengelig digitalt, er det behov 
for arkivformidling. Det gjeld både 
fysiske og digitale arkiv. Det trengs 
rettleiing av kyndige folk som kan det 
administrasjonshistoriske og kjenner 
konteksten til materialet. Det hjelper 
ikkje å sitje ein annan stad i landet og ha 
materiale tilgjengelig viss ein ikkje kan 

tolke og bruke det. Det er med andre 
ord spørsmål om korleis kunnskapen 
følgjer med det digitaliserte materialet, 
og om ein har personale som kan drive 
formidling. 

Arkivverket, samfunnsoppdraget 
og framtida 

Avdelingsdirektør Tonnvik framhevar 
at Arkivverket byggjer kompetanse på 
digital tilgjengeliggjering og rettleiing, og 
at hovudtyngda av ressursane skal brukast 
på det området. Kva kompetanse er det 
da som blir nedprioritert? For å drive 
arkivformidling treng ein ikkje berre 
digital kompetanse, men også historie-, 
kultur- og samfunnsfaglig kompetanse. 
Og eg vil halde fram, skriftlig rettleiing 
er ofte ikkje tilstrekkelig; mange brukarar 
treng munnleg rettleiing for å få innføring 
i samanhengar og forsikre seg om at ein 
har forstått rett. 

Den digitale framtida inneber 
endring, blir det sagt, og for å ivareta 
samfunnsoppdraget må Arkivverket 
gi digitale løysingar stor prioritet. Vi 
historikarar er ikkje mot digitalisering, 
la det vere sagt, men endringane må 
ikkje få som konsekvens at store delar 
av arkiva blir vanskelig tilgjengelig. Med 
den utviklinga vi har sett dei seinare åra, 
blir ikkje samfunnsoppdraget godt nok 
ivaretatt.

1 https://www.arkivverket.no/tjenester/utvidet-tilgang-til-lesesal, nedlasta 20.8.2022.
2 https://www.arkivverket.no/tjenester/utvidet-tilgang-til-lesesal, nedlasta 20.8.2022.

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.

Referansar
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Da Tretvik skrev sitt første innlegg 
(Historikeren nr. 1/22), var allerede 

noen justeringer i lesesals-tilbudet vårt 
på trappene. Jeg tolker henne nå slik at 
disse traff noen av de problemstillingene 
hun tok opp da. I Oslo har vi utvidet 
åpningstidene, og ikke minst har vi 
utvidet tilbudet for alle lokasjoner med 
utvidet lesesal på forespørsel, og tilpasset 
informasjonen om ordningen. Foreløpig 
virker det som om tilbudet blir tatt godt 
imot av publikum, selv om Arkivverket 
ikke opplever spesielt stor pågang enda. 

Verdifulle tilbakemeldinger
Vi er glade for at løsningen vår er blitt 
enklere å bruke og blir verdsatt av våre 
brukere, men må samtidig understreke 
at den ikke er ferdig utviklet. Erfaringer 
vi høster den kommende perioden vil 
hjelpe oss å gjøre tjenesten enda mer 
brukervennlig. Det er denne måten 
vi kommer til å utvikle Arkivverkets 
brukertilbud på fremover. Vi endrer 

Arkivet

 Arkivverkets tilbud utvikles kontinuerlig

AnnaMaria Tonnvik
Avdelingsdirektør Publikums-
tjenester, Arkivverket

Jeg vil g jerne takke professor Aud Tretvik for å engasjere seg så sterkt for 
Arkivverkets tilbud til forskere og studenter, og for å trekke frem viktige 
problemstillinger som vi i Arkivverket jobber med hver dag.
 

litt, får tilbakemeldinger og gjør oss 
erfaringer, justerer litt og utvikler 
videre. Dette er en kontinuerlig prosess, 
og gjelder både det fysiske tilbudet 
vårt og de digitale løsningene. Når 
Tretvik påpeker at hun opplever deler 
av søknadsprosessen som rigid eller 
uklar, er dette faktisk gode eksempler 
på elementer i løsningen som vil være 
gjenstand for evaluering. Vi setter stor 
pris på slike tilbakemeldinger fra våre 
brukere, og bruker dem aktivt for å 
levere brukeropplevelser som treffer 
både bredden i våre brukergrupper og 
de med et mer spesialisert, yrkesmessig 
behov. Dette gjør vi for best mulig å løse 
samfunnsoppdraget vårt, som i tillegg til 
å tilrettelegge for de som måtte ha behov 
for å sitte på lesesalen, også omfatter digital 
tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet. 
Digital tilgjengeliggjøring handler både 
om digital tilgang på analogt skapt 
materiale, men også tilgjengeliggjøring 
av arkiver som har blitt avlevert i digital 
form uten analog original, det vi hos oss 
kaller digitalt skapte arkiver. 

Teknologer + arkivarer = sant
Arkivverkets samlinger består av totalt 
nesten 300 000 hyllemetere med papirer. 

Hyppig etterspurt materiale og materiale 
av stor interesse er digitalisert og ligger 
tilgjengelig i Digitalarkivet. I tillegg 
er det digitalisert en del materiale som 
kun er tilgjengelig for noen, eller etter 
innvilget innsynssøknad i tråd med 
rådende klausulering og restriksjon for 
materialet. De mest etterspurte seriene 
blir digitalisert først. Det samme 
gjelder også materiale som er scannet 
på bestilling. Det er imidlertid ikke alt 
av dette som legges ut i Digitalarkivet. 
For som Tretvik påpeker, er det ikke 
uproblematisk å legge ut materiale som 
kun er et utvalg fra en større serie, og 
som står løsrevet fra kontekst og uten 
relevante metadata. Derfor er det viktig 
å understreke at Arkivverket ikke 
bare jobber med å utvikle det synlige 
lesesalstilbudet vårt og tilpasse det 
til det moderne, digitale Norge. Bak 
scenen jobbes det med utvikling av gode, 
digitale løsninger der programmerere og 
arkivarer arbeider sammen. Vi bruker 
både kunstig intelligens og annen 
teknologi for å utnytte mulighetene og 
hente ut merverdiene som ligger i det 
digitale og vil ikke gjøre oss avhengige 
av kun manuelle prosesser for bedret 
søkbarhet og fremfinning i de digitalt 
tilgjengelige arkivene. 

Formidling i en ny tid
Også formidling knyttet til arkivene 
våre, både innhold og tolkning, flyttes så 
langt det er formålstjenlig kontinuerlig 
over på digitale flater. Men også denne 
delen av Arkivverkets virke er under 
utvikling. Det Tretvik opplever som 
mangelfullt nå, er gjenstand for den 
samme endringsprosess som det fysiske 

tilbudet vårt. Det er slett ikke arkiv-
kompetansen som blir nedprioritert 
hos oss, men vi utforsker og utvikler 
nye metoder for å ivareta alle aspekter 
ved Arkivverkets samfunnsoppgaver. 
Utvikling av digital oppgaveløsning 
og digitale tjenester er for viktig til å 
bli overlatt til teknologene alene, men 
for å løse vårt samfunnsoppdrag – som 
innebærer både bevaring, formidling og 
tilgjengeliggjøring – trenger vi dem for 
å bistå i arbeidet med å ta formidlingen 
inn i en ny tid.
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For osmanene ville det ikke være 
underlig å se sitt rike dekke et så 

stort område på kartet. Det osmanske 
riket vokste seg stort og mektig i løpet av 
noen århundrer, ettersom de osmanske 

Bokmelding

En interessant og nyttig introduksjon 
som bør leses!

Jan-Erik Smilden. 

En kort introduksjon til det osmanske riket. 
Cappelen Damm Akademisk. Oslo: 2021. 
258 sider.

Kristin Braut
Master i historie ved UiO, 2019

Se for deg et verdenskart fra 1650. 
Over 30 land du kjenner til ville falt 
innunder samme grense. Hvordan kan 
det ha seg at denne gigantiske staten 
regjerte over tre hav? Hvilke språk og 
religioner dominerte? Hvordan kom 
alle områdene under ett styre?

sultanene la under seg område etter 
område. Sultanen selv holdt til i Istanbul. 
De osmanske provinsene i Midtøsten, 
på Balkan og i Nord-Afrika ble knyttet 
sammen under en – i alle fall tidvis – stram 
sentraladministrasjon, med et omfattende 
militærapparat, finansielt system og 
religiøst lederskap. Smildens bok dekker 
dette rikets historie fra begynnelsen i 
1299, gjennom storhetstiden på midten 
av 1600-tallet, og til og med rikets fall i 
1922 like etter første verdenskrig.

Boken er godt egnet for et bredt 
publikum fordi forfatteren veksler 
mellom ulike detaljnivåer. For eksempel, 
boken inneholder særlig i de første 
kapitlene en detaljert dynastisk historie, 
men også en del fortellinger om de 
historiske personenes ønsker, handlinger 
og personligheter. Dette gjør at boken 

både kan brukes som et oversiktlig 
oppslagsverk, men uten at det går på 
bekostningen av fornøyelsen ved å lese 
historien. Boken gir et levende innblikk 
i personligheten til flere av karakterene 
i dette enorme persongalleriet, som 
for eksempel sultan Süleymans kone, 
Roxelana – hun skildres som en politisk 
innflytelsesrik person (178-185). 

En annen grunn til at boken er 
velegnet for et bredt publikum, er fordi 
Smilden fletter sin historie sammen med 
deler av den vestlige historieskrivingens 
kanon, som for eksempel historien om 
reformasjonen. Forfatteren relaterer det 
ukjente til det kjente. Smilden skriver 
nemlig at sultan Süleyman 1 i 1521 
ønsket å sikre seg lojalitet i Ungarn, hvor 
en barnefyrste hadde satt seg til motverge. 
Da denne barnefyrsten stod langt svakere 
enn sultanen militært sett, søkte han hjelp 
hos den tysk-romerske keiseren for å få 
støtte til å slå sultanen. Barnefyrstens 
utsending «møtte opp i Worms der det 
var riksdag og kaos. Dagen før hadde 
Karl 5. dømt Martin Luther for kjetteri, 
og det tysk-romerske riket holdt på å falle 
sammen. Det var ingen hjelp å få» (52). 

Boken egner seg svært godt som 
innføring til det osmanske rikets historie, 
og også som en nyttig oversikt over 
eksisterende forskningslitteratur på feltet. 
Det siste er et nødvendig og etterlengtet 
tilskudd til norsk historieskriving, 
ettersom det er skrevet lite om det 
osmanske riket på norsk fra før av. 

Boka er strukturert i en realhistorisk 
og en tematisk del. Kapittel 1-9 er 
realhistoriske, og handler om hvordan 
riket oppstod, hvordan sultanene og andre 
maktpersoner utvidet det, og hvordan det 

til slutt gikk under. Kapittel 10-16 og 
epilogen er tematiske. Kapittel 10-13 
utdyper enkelte sider ved det osmanske 
rikets menn, kvinner og undersåtter. 
Kapittel 14 går i detalj på de ulike 
geografiske områdene som i løpet av tiden 
tilhørte riket. Kapittel 15 handler om en 
viktig diskusjon blant historikere, nemlig 
om når undergangen til det osmanske 
riket egentlig begynte. Epilogen tar for 
seg nyosmanismen og peker frem mot 
dagens Tyrkia og statsminister Erdogan.

Et problematisk område gjelder 
forfatterens begrunnelser for at boken 
er skrevet. Vaskeseddelen hevder at boken 
tar «et oppgjør med de mange negative 
stereotypiene om osmanene», og at boka 
viser at «både riket og statsledelsen var 
langt mer sammensatt og mangfoldig 
enn det som har preget vestlige 
forestillinger». Så mye som halvparten 
av vaskeseddelen er brukt til å fremheve 
dette. Som leser forventer jeg å kunne 
få lese en svært grundig behandling 
av de negative stereotypiene i nettopp 
denne boka. Problemet er at Smilden 
sjelden skriver utdypende om hva de 
negative stereotypiene dreier seg om. 
Også i forordet hevder forfatteren at 
«slik osmansk historie er blitt presentert i 
Vesten, har den som oftest vært preget av 
en subjektiv, sneversynt og orientalistisk 
holdning. Jeg har så godt jeg kan prøvd 
å ikke gå i slike feller» (11). Hvilke 
holdninger sikter forfatteren til, og ville 
det ikke være bedre om tekster med disse 
holdningene kunne stått i boka så leseren 
fikk lese dem? Forfatteren nevner faktisk 
at «det er helt vesentlig å vise hva den 
orientalistiske tilnærmingen stod for», og 
dette er jeg enig i (19). Men forfatteren 
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vektlegger at det «samtidig er (...) helt 
avgjørende å få fram hvordan nyere 
forskning er med på å knuse stereotypier 
og myter» (19). For å vise oss lesere hva 
han knuser, bør forfatteren ta oss med på 
hele operasjonen. Jeg savner ofte direkte 
gjengivelser av de vestlige fremstillingene 
som nå er slått ugyldige. For at jeg skal 
kunne avgjøre om nettopp Smildens bok 
er et vellykket oppgjør, trenger jeg mer 
kunnskap om hva han har lest som ikke 
stemmer. 

I kapittel 13, «Undersåttene», legger 
forfatteren opp til en slik redegjørelse når 
han skriver at «uansett hva som blir og 
er blitt sagt fra kritikere, er det helt klart 
at minoriteter stort sett hadde det langt 
bedre i osmanerriket enn i europeiske 
land, der både jøder og rivaliserende 
kristne trossamfunn ble forfulgt. At en 
stor muslimsk minoritet skulle ha blitt 
akseptert i Frankrike, England eller i de 
tyske småstatene er helt utenkelig» (199). 
Her savner jeg Smildens redegjørelse 
for hva disse kritikerne mener; hvilke 
myter er det forfatteren vil knuse nå? 
Farene ved å ikke beskrive nøyaktig 
hva annen historieskriving har kommet 
frem til av feilslutninger, er at man kan 
risikere å tegne et mer ensidig bilde av 
historiografien enn det som er rimelig. 
Jeg mener ikke at Smilden har gjort dette, 
for det har jeg ikke forutsetninger for å 
vite. Men det er i alle fall en fare for at 
han kan ha gjort det, ettersom jeg ikke 
kan undersøke det selv i denne boka – og 
derfor savner jeg mer konkret redegjørelse 
for hva forfatteren har tatt et oppgjør med. 

Likevel oppnår forfatteren både å vise 
frem feilaktige myter og å knuse dem i 

kapittel 11, «Sultanens kvinner, haremets 
nakne sannhet». Myteknusingen kommer 
i forbindelse med fortellingene om sultan 
Süleyman 1s kone, Roxelana. Først 
skriver forfatteren om det «sexifiserte 
bildet vi har» av henne (175). Dette 
er altså en av mytene han vil til livs. 
For å nyansere, inkluderer forfatteren 
andre historikeres synspunkt som går 
ut på at Roxelana i løpet av sin levetid 
skaffet kvinner ved sultanens hoff mer 
innflytelsesrike posisjoner enn kvinner 
hadde hatt tidligere, og at hun holdt 
kontakten med dem og skapte et nettverk; 
hun sendte dem ut i verden ved allianser 
med mektige menn, og til gjengjeld brakte 
de med seg informasjon tilbake til henne, 
og hun brukte dem på ny som kanal for 
å spre den informasjonen hun ønsket til 
omverdenen (179-182). En forklaring 
på hvorfor Roxelana fikk et negativt 
omdømme i Vesten, som Smilden stiller 
seg bak, er fordi hun ble gjenstand for 
sladder ved hoffet, ifølge historikeren 
Galina Yermolenko. Sladderen spredte 
seg til europeiske statsledere, som fikk 
et feilaktig og negativt syn på henne. 
Smilden og Yermolenko fremhever 
at Roxelana ble misforstått i vestlig 
historieskriving «på grunn av Vestens 
frykt for kvinnelig autoritet». Yermolenko 
hevder, og Smilden er enig i, at europeerne 
valgte «ikke å fremheve hennes makt. 
Det kunne jo være smittsomt» (180). 
Til sammen forklarer kapittelet både 
hvilke myter som har oppstått, hvorfor 
de oppstod, og hvordan historien nå er 
nyansert og mytene knust. Kapittel 11 
er dermed en av bokens store styrker. 

Til tross for kritikken jeg har gitt, 

opplever jeg at historiefremstillingen i 
boka står på egne bein, selv med varierende 
grad av redegjørelse for alle mytene den 
vil til livs. Boka er ikke ensidig skrevet 
– den er nyansert. Med dette mener jeg 
at forfatteren skriver om mange ulike 
typer mennesker som levde eller styrte i 
det osmanske riket. Sultanene fremstilles 
ulikt og er individuelle fordi de hadde helt 
ulike kvaliteter og svakheter; kvinnenes 
rolle er beskrevet detaljert i kapittel 11, 
og viser at kvinner kunne ha både stor 
innflytelse, makt og rikdom eller være så 
undertrykte at de ble passive. Dette gjør 
at historien forfatteren viser i denne boka 
trolig er lite ensidig. Den er mangfoldig, 
og dette er også det forfatteren ønsker i 
sitt forord. 

Vi har også mye å lære om Midtøsten i 
dag, som vi kan finne ut ved å studere det 
osmanske riket i Smildens bok nærmere. 
Smildens siste realhistoriske kapittel, altså 
kapittel 9, handler om første verdenskrig. 
Imperiet var en delaktig stormaktsspiller i 
første verdenskrig. Denne krigen svekket 
det osmanske sultanatet, og i den interne 
maktkampen som fulgte, kom Ataturk 
seirende ut av og sørget for at Tyrkia 
fikk anerkjennelse som suveren stat i 
1923. Det osmanske rikets fall hadde 
gjort at provinsenes framtid utviklet seg 
i hver sine retninger – og ikke minst lå 
de åpne for hugg fra fremadstormende 
europeiske stormakter som kjempet om 
å kontrollere Midtøsten. Oppdelingen 
av Midtøsten etter første verdenskrig 
formet, som vi vet, i aller høyeste grad 
den politiske situasjonen i regionen i 
dag. Mye av denne bakgrunnshistorien 
kan med fordel hentes fra Smildens verk.

For å forklare oss hvordan det 
osmanske riket kunne bli så stort og 
utgjøre en politisk enhet med innflytelse 
til godt utpå 1900-tallet, går Smilden i 
dybden på mange sider ved det osmanske 
rike og svarer på spørsmål som: Hvorfor 
skjedde det en samling under Osman? 
Hvilke folk fikk sultanatet innflytelse 
over? Hvordan var deres rettspraksis, 
økonomi og politikk? Hvorfor ble riket så 
politisk varig, militært effektivt og stort? 
Hvordan utøvet de første sultanene sin 
makt, og endret dette seg mot slutten 
av 1800-tallet? Når og hvorfor slo 
riket sprekker? Boka leder leserne godt 
gjennom det osmanske rikets begynnelse, 
storhetstid og slutt. Boka er en velskrevet 
historie om statsdannelse, statsutvikling, 
styresett, samling og splittelse. I tillegg 
er boka en ressurs for fagfeller som også 
har savnet en mer nyansert fremstilling 
av fortida. Smilden oppnår å vise frem 
noen myter for så å knuse dem. Likevel er 
det muligheter for andre historikere å gå 
i dybden på flere myter og orientalistiske 
framstillinger, så boka lukker på ingen 
måte diskusjonen, men bidrar til den på 
en god måte.
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Fotospalten

Flyfoto av Folgefonna, Sørfjorden

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Foto: Wilhelm Skappel. 6.7.1952. Negativ. Arkivet etter Widerøes flyveselskap. 
Nasjonalbiblioteket.

Fotografier av landskap i fugleperspektiv 
viser oss sammenhenger og detaljer 

visuelt, fastholdt i dokuments form. I boka 
Jorden sett fra himmelen – et flyportrett av 
vår planet, blant Yann Arthus-Bertrands 
flyfoto fra hele verden, finner vi et foto av 
Isbreen Folgefonna ved høyfjellet i Sørfjorden. 
Boka ble først publisert på fransk foran 
tusenårsskiftet i 1999, støttet av Unesco. 
Fotografiet fra Folgefonna finnes i en 
serie på 10 fotografier i åpningskapittelet 
Å utvikle en grønn økonomi. Bildene 
viser oss en tilstand, men de kan også 
synliggjøre farer og muligheter. Her 
tematiseres forholdet mellom økonomi 
og økologi, med utgangspunkt i Arthus-
Bertrand estetiserende fotografier i serier 
gjennom bokens store format. Fotografiene 
viser blant annet korallrev, øyer som 
oversvømmes, elver som tørker ut, elefanter 
som utryddes og så videre. Folgefonna 
representerer verdens isbreer, som smelter: 
«Uavhengig av skiftende årstider, blir 
isbreenes volum stadig mindre som følge 
av jordens oppvarming. Hypotesen om 
klimaoppvarming ble gjenstand for 
internasjonal oppmerksomhet allerede i 
1992, under «Rio-møtet»…».1 

I en annen historisk fase, 6. juli 
1952, fotograferte Wilhelm Skappel 
Folgefonna, med Sørfjorden til venstre. I 
gjenoppbyggingsperioden etter krigen ble 
hele Norge avfotografert både vertikalt og 

på skrått fra fly, til bruk for utvikling av 
planer for det nye samfunnet. Fotografenes 
visjon beskrives av broren Helge Skappel 
i boken om etableringen av Widerøes 
flyveselskap «Pionertid», som ble skrevet 
i tysk fangenskap og publisert i 1945. «Vi 
har sett det ovenfra, og meget fortoner 
seg annerledes når en ser det slik. Landet 
åpner seg, og en ser sammenheng der 
hver skog og fjell og åser stengte.» Det nå 
fattige landet Norge er «uferdig»: Millioner 
av mål dyrkbar jord kan omskapes til 
jordbruksbygder, øde vidder kan bli til 
skog og beitemarker, værharde kyststrøk 
til frodige hager. For at man skal realisere 
dette, planlegge for en «sunn og rasjonell» 
samfunnsutvikling, må man gjøre en 
økonomisk kartlegging av landet. Skappel 
og Widerøe skriver: 

 
Vi ville fotografere landet fra luften, og 
gjennom framstilling av økonomiske 
oversiktskarter ville vi skaffe til veie 
grunnlaget for en fullstendig oversikt 
over landets næringsliv og nærings-
mulighetene. Fotografier og karter 
skulle legges fram på vitenskaps-
mennenes arbeidsbord, undersøkelser 
og forskningsarbeider settes i gang. Det 
nye samfunns struktur og oppbygging 
skulle så planlegges gjennom samarbeid 
mellom sosiologer, sosialøkonomer, 
geografer, landbrukseksperter, 
ingeniører, arkitekter.2

Flyfotografene Skappels og Arthus-
Bertrands fotografier av Folgefonna 
handler om fremtiden, men inngår i ulike 

scenarier. Skappels bilde viser oss den 
landskapsmessige sammenhengen mellom 
Folgefonna og Sørfjorden, med detaljen 
Tyssedal, en del av internasjonal industri-

utvikling. Man kan ane jordkrumningen 
i dette fotografiet, det peker slik mot 
Folgefonna og Sørfjorden som del av et 
helhetlig globalt perspektiv.

1 Arthus-Bertrand, Yann. Jorden Sett Fra Himmelen. København: Forlaget Jorden, 2002. 
Side 13.
2 Widerøe, Viggo, og Helge Skappel. Pionertid : 10 års Sivilflyging i Norge. Oslo: 
Gyldendal, 1945. Side 85.
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EN KORT INTRODUKSJON TIL 
HUSMANNSVESENET

Husmennene utgjorde på 1800-talet den nest 
største samfunnsgruppa i landet. I denne første 
samla presentasjonen av husmannsvesenet på  
100 år riv forfattaren seg laus frå dei sterkt  
forenklande kategoriane som historiskrivinga  
har skapt, og gir ei ny og meir mangfaldig tolking 
av kva dette eigentlig var.
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