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Lederen har ordet

Thomas V.H. Hagen
Leder av HIFO

Thomas V.H. Hagen. Foto: privat.

Nye kluter

Under årets styre- og lokallagsseminar 
i Kristiansand 5.–6. november 

besluttet styret å innstifte en ny 
historieundervisningspris. Vi mener 
at dette er et godt tiltak for å styrke 
historiefaget i skolen. Forhåpentlig 
vil prisen bidra til økt synlighet og 

engasjement rundt historieundervisning 
innen historikerfellesskapet, og til å gjøre 
historielærere mer oppmerksomme på 
HIFO. Vi trenger flere medlemmer blant 
historielærerne i skolen. Prisen er likevel 
ikke begrenset til undervisning i skolen, 
men kan gis til personer eller en gruppe 
som har gjennomført et særlig godt og 
nyskapende undervisningsopplegg rettet 
mot ungdom. Statuttene vil bli lagt ut 
på våre nettsider med det aller første. 

For øvrig skal HIFO Agder ha stor takk 
for utmerket gjennomføring av et meget 
innholdsrikt seminardøgn (se også egen 
sak). 

Som kjent er HIFO eier/medeier 
av to tidsskrifter, Historisk tidsskrift og 
Scandinavian Journal of History. Begge 
steder blir det redaktørskifte i 2023. 
Den påtroppende HT-redaksjonen er 
allerede i full gang med sitt arbeid, 
og redaksjonsmedlemmene ble 
grundig presentert i forrige nummer av 
Historikeren. I Scandinavian Journal 
of History har Fredrik Thue (OsloMet) 
vært norsk ‘country editor’ (CE) siden 
2015, og en av to ‘editors-in-chief ’ 
siden 2019. Etter sju års lang og tro 
tjeneste som norsk redaktør, har Thue 
bedt om avløsning fra nyttår. Det er 
ham vel forunt. På vegne av HIFO 
vil jeg takke Thue for hans sikre 
redaktørgjerning, og for å ha bidratt 
til å utvikle så vel tidsskriftet som 
en nordisk historiefagkultur. HIFOs 
styre gikk enstemmig inn for at Ruth 
Hemstad (Nasjonalbiblioteket) overtar 
som norsk CE, og hun har akseptert 

utfordringen. Hemstad har nordisk 
historie som arbeidsfelt, og hun har 
et meget interessant og omfattende 
nordisk nettverk. Ved det nordiske 
historikermøtet i Göteborg i år ble 
det uttrykt ønske fra flere hold om å 
styrke komparative og transnasjonale 
perspektiver på de nordiske landene og 
deres plass i verden. Vi ønsker Hemstad 
lykke til med denne utfordringen. 

HIFO har kvartalsvise kontaktmøter 
med Arkivverket. I forkant av 
kvartalsmøtet 5. desember ble alle 
medlemmer invitert til å delta i en 
brukerundersøkelse om Arkivverkets 
tjenester. Når dette bladet går i trykken, 
vil undersøkelsen være gjennomført. 
I skrivende stund kjenner jeg ikke 
resultatene. De vil bli lagt ut på nettsiden 
vår. Takk til alle som har deltatt i 
undersøkelsen. For at Arkivverket 
skal være i stand til å tilby best mulige 
tjenester for oss historikere, er det viktig 
å vite hvor skoen trykker, og å innhente 
gode forslag til hvordan tjenestene kan 
bli bedre. Slik at vi gis reelle muligheter 
til å drive forskning på arkiv.
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Innhold

Forsidebilde: Forsidebildet til årets siste nummer har vi lånt fra tekstilhistoriker Jon Fredrik 
Skauges artikkel. Bildet viser stoffprøver av silke fra 1760-tallets Trondheim. Stoffprøvene 
fungerer som en kilde til alt fra transnasjonal handel til lokal draktskikk og sosioøkonomiske 
forhold. Stoffprøvene er dessuten vakre og vi kan ikke mer enn å lengte etter skjønne klær i 
«silke droguet» til den kommende julehøytiden. Foto: Statsarkivet i Trondheim.

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

                 HIFO-nytt
Hyggelig boklansering med alvorlig undertone – Fredrik Grønning Lie
Lokallagsseminar i Kristiansand – Thea Eriksen og Ingunn Tønnevold Hansen

                   Aktuelt
Min kilde: 1/2 Silke Droguet – Jon Fredrik Skauge
Basert på hvilke virkelige hendelser? – Andreas Eliassen Grini
Boklansering Fronsbygdin 27. oktober 2022 – Åmund Bækken Blakar

               Historielæreren
HIFOs lærerkurs 2022 – Andreas Bagås Lien
Ett år med fagfornyelsen – Redaksjonen
Historielæreren – Redaksjonen
100 år med akademisk historielærerutdanning i Trondheim – Emil M. V. Eliasson
Historieframstilling i klasserommet – Emilie Flølo Dyrstad
Fem på gata: historiebevissthet – Redaksjonen 

    Arkivet
Utvida lesesalstilbod frå Arkivverket – Atle Brandsar

                  Fotospalten 

Fabrikkomplexet m.m. – Arthur Tennøe

I årets siste nummer fortsetter vi i redaksjonen å forfølge en av våre gjennomgående 
ambisjoner, nemlig å gjøre Historikeren mer relevant for historielærere. Vi fortsetter med 

vår faste spalte med intervju av historielærere rundt om i landet og med ressurstekst, der 
historielærer Emilie Dyrstad deler didaktiske refleksjoner og erfaringer fra klasserommet. 
Emil Eliasson bidrar med en artikkel om historielærerutdanningens historie i Trondheim. 
Andreas Bagås Lien fra Skole-HIFO rapporterer fra HIFOs lærerkurs, der ulike aspekter ved 
blant annet fagfornyelsen ble diskutert. Andreas Eliassen Grini drøfter gråsoneperspektiver 
i formidling om andre verdenskrig, med særlig vekt på film. 

Redaksjonen presenterer også funn fra en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 
historielærere via Facebook, for å kartlegge læreres erfaringer med fagfornyelsen og særlig 
dybdelæring. Vi har også spurt fem historikere «på gata» om hvordan de forstår begrepet 
historiebevissthet, som er sentralt i fagfornyelsen. Det er altså flere artikler knyttet til 
historiefaget i skolen, med mange perspektiver og refleksjoner som er både interessante 
og relevante for alle som arbeider historiefaglig på ulike vis. 

Vi har også fått inn flere reportasjer fra ulike arrangement, deriblant fra to boklanseringer 
og fra HIFOs lokallagsseminar. Det er hyggelig å se at det er høyt aktivitetsnivå rundt 
omkring i forskjellige historiemiljø. Dette tyder på et levende historiefag som vekker 
engasjement hos mange. Arkivverket har bidratt med en orientering om utvidet lesesaltilbud 
ved arkivene, som vi håper mange får benyttet seg av. 

Flere av dere har kanskje merket dere dette nummerets forsidebilde. Denne tekstilprøven 
fra 1700-tallet ligger på Statsarkivet i Trondheim og er en viktig kilde til tekstilhistorie. 
Jon Fredrik Skauge skriver om disse unike stoffprøvesamlingene og hvilket potensiale de 
har som kilde til videre studier. Til sist, men aldri minst, har vi vår kjære Arthur Tennøes 
faste fotospalte. I årets siste fotospalte viser Tennøe de store landskapsendringene som 
industrialiseringen av Rjukan medførte.  

 
God lesning!
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Hyggelig boklansering med alvorlig undertone 

HIFO-nytt

Cirka 60 personer møtte opp for å 
høre Steinar Aas fra Nord universitet 

intervjue forfatterne Wilhelm Karlsen og 
Astrid Marie Holand fra Nord universitet, 
samt forfatter Ole Georg Moseng fra 
Universitetet i Sørøst-Norge. Fredrik 
Grønning Lie fra HIFO Bodø introduserte 
deltakerne, og ønsket de frammøtte 
tilhørerne velkommen.

Fra tømmerkoie og pest til 
hjertemedisin

Moseng fortalte engasjert om sitt bidrag 
om sykehusets eldste historie og den spede 
begynnelsen, tilbake i 1796. Han fortalte at 
det første sykehuset i Bodø, en tømmerkoie 
i Bodøsjøen, ble oppført på bestilling av det 
eneveldige styret i København for å knekke 
datidens pandemiske trussel, radesyken. 

Fredrik Grønning Lie 
Lektor ved Mellomåsen 
skolesenter og leder av HIFO Bodø

En varm torsdagskveld i september ble «Medicinal-Indretningen». 
Nordlandssykehusets historie 1796-2020. Somatikken lansert i Bodø. 
Arrangementet var i regi av HIFO Bodø, Nord universitet, – som har drevet 
fram prosjektet,  samt Forskningsdagene og Stormen bibliotek, som huset 
arrangementet.  

Ønsket fra kongens by var først og fremst 
å beskytte samtidens viktigste ressurs i 
nord – menneskene. 

Karlsen og Holand formidlet om 
sykehusets posisjon i Nordlandssamfunnet 
i moderne tid, en tid preget av profesjonali-
sering, kunnskapsspissing, og styring 
under ulikt eierskap. Tematikken skapte 
begeistring hos tilhørerne. Blant annet kom 
det fram at Bodø (faktisk) hadde et av de 
fremste fagmiljøene for hjertebehandling 
i Norge – tilbake på 1950-tallet. 

Sykehussamarbeid i nord 
På spørsmål fra publikum, om samarbeidet 
mellom de medisinske miljøene i Tromsø 
og Bodø, kunne Karlsen fortelle at 
det hadde hersket et godt samarbeid 
mellom fagmiljøene i Nord-Norges to 
største byer. Holand fortalte at det ikke 
var noe særlig forskjell på sykehusene i 
Bodø og Tromsø, før Sentralsykehuset 
i Tromsø, som det da het, fikk funksjon 
som regionsykehus for Nord-Norge på 

midten av 1970-tallet. Skifte i eierskap – 
fra Nordland fylkeskommune til staten 
– tidlig på 2000-tallet, ble også tatt opp 
av publikummerne i spørsmålsrunden til 
slutt. Paul Martin Strand, Nordlands-
sykehusets mangeårige direktør, benyttet 
anledningen til å takke forfatterne for et 
godt gjennomført arbeid. 

Alvorlig undertone – 
men godt humør!

Boklanseringen hadde en gjennomgående 
god tone, til tross for at pandemi, 
kreft og livsstilssykdommer stod på 
agendaen. Forfatterne snakket også 
om kjønnsperspektivet – ett av flere 
perspektiver som er gjennomgående i boka 
– siden Nordlandssykehuset, som de fleste 

andre helseinstitusjoner i Norge, først og 
fremst har vært en kvinnearbeidsplass. 
Kveldens siste kommentar fra publikum, 
av det «grove» slaget, fikk latteren til å sitte 
løst. Ikke alt som kommer fram under 
boklanseringer i Nord-Norge egner seg 
på trykk – heller ikke i Historikeren. 

Sykehusets betydning  
Nordlandssykehuset har vært en viktig 
institusjon og premissleverandør i 
Nordlandssamfunnet i en årrekke, og 
mange av de frammøtte tilhørerne hadde 
nok et personlig forhold til sykehuset – 
både som pasienter, ansatte eller begge 
deler. Det var liten tvil om at de satte 
stor pris på at sykehushistorien endelig 
fikk en ordentlig lansering, som var ett år 

Engasjert formidling om sykehushistorien. Foto: Randi Angelsen, Nordlandssykehuset.
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forsinket på grunn av pandemien. 
NB! Pål Pedersen, tidligere rektor ved 

det daværende Universitetet i Nordland, 
og mangeårig leder av masterprogrammet 
i helseledelse ved Nord universitet, skulle 

Kveldens publikum følger spent med. Foto: Randi Angelsen, Nordlandssykehuset.

Årets lokallagssamling ble avholdt 
5. og 6. november på ARKIVET 

freds- og menneskerettighetssenter i 
Kristiansand. På årets lokallagssamling 
var det 14 deltagere, og fem av lokallagene 
var representert. I kjent stil ble samlingen 
avholdt fra lunsj til lunsj, med hyggelig 
middag og gode samtaler. Første dag startet 
med omvisning i utstillingen «Brennpunkt 
Arkivet: Okkupasjon, motstand, 
fangenskap og samarbeid i Agder 1940-
1945». Formidler Ingunn Tønnevold 
Hansen og historiker og leder for HIFO 
(som også er ansatt ved ARKIVET) 
Thomas V.H. Hagen ledet omvisningen 
med utgangspunkt i et elevperspektiv 
med tilhørende metasamtaler. Årets 
lokallagsrunde besto av oppdateringer fra 
lokallagene som var representert på møtet, 
og utveksling av nye ideer. Siste post på 
programmet for dagen var en ekskursjon 
til Bredalsholmen og D/S Hestmanden 
Norsk krigsseilermuseum. Til tross for at 
skipet var pakket inn for sesongen, fikk 
vi en flott omvisning av konservator (og 
sekretær i HIFO) Ragnhild Bie. 

Samlingens andre dag startet 

også delta på lanseringen og stille kritiske 
spørsmål til forfatterne, men det var ikke 
radesyken som satte han ut, det var «bare» 
Covid-19.     

 En trivelig og lærerik helg

HIFO-nytt

Lokallagsseminar i Kristiansand

Thea Eriksen og 
Ingunn Tønnevold Hansen
HIFO Agder 

med styremøte for de som sitter i 
HIFOs nasjonale styre, og et foredrag 
for resten av samlingens deltakere. 
Gunhild Aaby fra Vest-Agder-museet 
holdt et spennende foredrag om det 
internasjonale prosjektet «Identity on 
the line», som handler om migrasjon 
i forbindelse med andre verdenskrig 
og langtidsvirkningene av dette i flere 
generasjoner. Lokallagssamlingen ble 
avsluttet med en hyggelig lunsj sammen 
før deltakerne dro hver til sitt.
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Hvordan havnet så et brev med 
tekstilprøver i Trondheim? Brevet 

datert 1760 ble sendt ut under Fredrik den 
femtes regjeringstid, og med ham fortsatte 
den merkantilistiske politikken. Ønsket var 
å skjerme den innenlandske produksjonen. 
For å få til det, fikk manufakturene 
næringsprivilegier, og det ble satt høye 
tollsatser på importvarer. Allerede ved 
opprettingen av Kommerskollegiet 
i 1735 fokuserte man spesielt på 
tekstilproduksjonen. Kongemakten ville 
unngå at pengene fløt ut av landet til 
dyre importstoffer. Kongeriket Danmark-
Norge så med en viss skepsis på det økende 
konsumet. Myndighetene prøvde med flere 
overdådighetsforordninger å hindre det 
økte konsumet av importerte varer blant 
befolkningen. 

Det er i denne sammenhengen brevet 
med prøver blir sendt til stiftamtmannen 

Aktuelt

Min kilde: 1/ Silke Droguet - 
Stoffprøvesamlinger som kilde for tekstilhistorikere

I 1760 ble det sendt et brev fra kommersekollegiet i København til Stiftamtmannen 
i Trondheim.[i] Brevet inneholdt tekstilprøver som skulle anbefales kjøpmennene 
i Trondheim. Disse små tekstilprøvene fikk jeg første gang se ved en omvisning 
på Statsarkivet som ung historiestudent. Dokumentet fascinerte meg; tenk at 
det lå 1700-tallstekstiler blant alle de lærinnbundne protokollene ved arkivet. 
Jeg har siden vendt tilbake til dette dokumentet ved flere anledninger. Først og 
fremst fordi det er en unik kilde til tekstilhistorien fra en periode vi ikke har 
så mange bevarte tekstiler.

Jon Fredrik Skauge
Tekstilhistoriker og konservator, 
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

i Trondheim i 1760, med oppfordring 
om at kjøpmennene i stiftet skulle bruke 
«Indenlandske fabriquerede Kram Vahrer».
[ii] Hvorvidt de vedheftede prøvene virkelig 
er produsert i København, er ikke brakt 
på det rene. Importrestriksjonene skulle 
ikke bare legge hinder for importen til 
broderlandene, men myndighetene ville 
også slå ned på direktehandelen Norge 
hadde med Europa. Korrespondansen 
mellom kjøpmannen Phillip Stannard[iii] 
fra Norwich og norske kjøpmenn viser at 
det foregikk import til Norge direkte. Bjørn 
Sverre Hol Haugen har i sin avhandling 
inngående beskrevet bruken av og handelen 
med engelske kamgarnstoffer i Norge på 
1700-tallet.[iv] København ville ha kontroll 
med importen. Noen av prøvene kan derfor 
i teorien være importert til København 
for videresalg til Norge, men utgitt for 
å være produsert i de københavnske 
manufakturene.

Ved økt produksjon innenlands 
ville behovet for import minke. Det ble 
derfor satset på manufakturer. Spioner ble 
sendt til Europa for å lære nye teknikker, 

og kom hjem igjen og opprettet f lere 
fabrikker.  Det ble i stor grad satset på 
luksusartikler, blant annet prøvde både 
Danmark-Norge og nabolandet Sverige 
seg på en innenlands silkeproduksjon.[v] 
Ikke alle disse manufakturene gikk like 
strålende. I Norge er det særlig de ulike 
tukthusene og tvangsarbeidsanstaltene som 
ble opprettet fra 1700-tallet og utover som 
ble spredningspunkt for blant annet nye vev- 
og spinneteknikker. Ragnhild Hutchison 
har studert Enighetsfabrikken i Stor-Elvdal 
og sett nærmere på dens påvirkning på 
nærmiljøet.[vi] Hun har vist at noen av de 
som var tilknyttet fabrikken opprettet egne 
manufakturer. Denne typen manufakturer 
fikk kanskje mest betydning som prototyper 
for den tidlige fabrikkvirksomheten. 

Det er usikkert om omfanget av 
produksjonen ved de innenlandske 
manufakturene hadde noen betydning 
for tekstilkonsumet. I tolljournaler og 
årsmeldinger fra tollstasjonen Duved 
viser Einar Sandvik at tekstiler var den 
nest viktigste eksportartikkelen jemtene 
hadde.[vii] Det meste av artiklene 
var linlerret, blårgarnslerret, dreiel og 
manufakturvevnader fra 1750-åra.[viii] 
Disse tekstilene er ikke spesifisert, og det 
er derfor umulig å si hva slags typer tekstiler 
det var. 

Det er vanskelig å si om myndighetenes 
tiltak med luksusforordninger, toll-
restriksjoner og framheving av innenlands 
produksjon førte til nedgang i bruken av 
importerte stoffer. Vi vet at illegal handel 
med tekstiler foregikk. Lisbet Risa har påvist 
handel mellom utenlandske sjømenn og 
jærbuer på 1600-tallet.[ix] Norges lange 
kystlinje og utstrakt sjøfart førte til at 
varer lett kunne tas inn i landet uten at 
myndighetene kunne ha fullstendig oversikt. 

Så tilbake til brevet som ble sendt fra 
København i 1760. Dette var et «Kongelige 
reskript», og befalingen inneholder 
prøver på «Indenlandsk fabriquerede» 
stoffer som Kommerskollegiet sendte til 
Stiftamtmann Fredrik Ramtzau 3. mai 
1760. Stiftamtmannen sendte så brevet 
videre til byens ledende handelsborgere.

30. mai har Anton Thørig, Poul 
Lyche og Christopher Heide underskrevet 
et følgeskriv som ble sendt til byens 
kjøpmenn med tittel: «De høyagtbare og 
Velfornemme Samtlige Tronhiems Byes 
Negotianter». Brevet har vært innom så 
mye som 50 kjøpmenn i Trondheim, Molde 
og Kristiansund. Dokumentet fungerte 
som en bestillingsliste og av listen kan 
vi se hvilke kjøpmenn som bestilte, samt 
hva og hvor mye de bestilte. De som lot 
være å bestille har gjerne også gitt en 
begrunnelse på hvorfor. Dette er spennende 
uttalelser som gir et lite innblikk i de 
ulike handelshusene. Byens framstående 
rådmann Hans Hornemann fastslår at 
hans handel «...bestaar som bekiendt 
icke af Klæde eller andre Uldne Vahrer 
hvorfore ieg indted kand Ordinere». Blant 
kjøpmennene finnes også en del enker som 
drev handel: Madame Dorotha Manzin, 
Johan Manzins enke, beskriver at hun har 
bestilt varer fra Magasinet i København 
tidligere, «...hvoraf det meste enda hos mig 
ligger usolt, naar ieg skulle behøve nogle 
grove uldne Vahrer, som meste er min 
afsætning, skal ieg samme fra Kiøbenhavn 
ordinere.» Flere av kjøpmennene hentydet 
at varene fra København ikke var så lette å 
omsette. Kan det hende at tekstilene fra de 
engelske veverne var mer populære blant 
den trønderske befolkningen?     

Hvem bestilte så varer? Blant de 14 
kjøpmennene som tegnet seg på denne 



12 13

bestillingslista, var Hans Nissen. Han holdt 
til i Strandgata i Trondheim og bygården 
han drev handel i, er bevart på Trøndelag 
Folkemuseum. Jeg gjengir her i sin helhet 
hans bestilling: 

Sr Hans Nissen
Af forestaaende prøver behøver 
ieg icke Andet end som

1 stk Mørcke blaat Kersie efter prøve No 21.
1 stk grønt, og 1 stk Mørcke blaat 
filt bay, efter prøve No 30.
1 stk Ulden Damast, som prøven No 46.
1 stk trøgte flonell som prøven No 56.
20 alen sort fløyel til 10 Mrk danske pr: alen.
1 stk Rød Maltum
2 dusin Røde Huer og 4 dusin andet ditto.-

Tronhiem den 6te Junj 1760. 
Hans Nissen

 
Blant de ulike ullstoffene ser vi her også 

at han bestilte røde luer, de såkalte nattluer 
som skulle bli et typisk trekk i mange 
områders folkelige draktskikk. Kanskje er 
det en tilfeldighet at dokumentet ble bevart 
og at det havnet på Statsarkivet i Trondheim. 
I alle fall er dette av de få dokumentene med 
stoffprøver som finnes i norsk sammenheng. 
I nordisk sammenheng kaller en gjerne 
denne typen kilde en stoffprøvesamling.
[x] Både i Sverige og i Danmark er det 
gjort betydelige forskningsarbeider på 
denne typen kildemateriale. Ingeborg 
Cock Clausen gav i 1987 ut en bok med 
henvisning til alle stoffprøvesamlinger i 
Danmark. Elisabeth Stavenow Hidemarks 
grundige behandling av Anders Berchs 
stoffprøvesamling i Stockholms er regnet 
som praktverk for tekstilhistorikere. En 
stoffprøvesamling kan være svært nyttig 

redskap når det gjelder datering og 
periodisering av bevarte tekstiler. Det er 
også en unik kilde til å gi de historiske 
stoffbetegnelsene liv i form av fysiske prøver. 
I forbindelse med Bjørn Sverre Hol Haugens 
arbeid med avhandlingen Virkningsfulle 
tekstiler deltok jeg på feltarbeid flere steder 
i England, og jeg har derfor hatt gleden av 
å få ta mange slike stoffprøvesamlinger i 
øyesyn.[xi] I Norge er det dessverre gjort 
lite med denne kildetypen.

Tekstilene er i slike stoffprøvesamlinger 
nesten som nye, siden de har ligget uten 
lystilførsel mellom gulnede ark i over 250 
år. I dette dokumentet er det 66 ulike prøver 
med hovedsakelig ullstoff. Her finnes prøver 
på klede, kirsey, draget, bai og flanell. 
Dette er kledevarer som beskrives som 
tyngre. Den andre hovedtypen ullstoffer 
som er representert i dette dokumentet 
er kamgarnsstoffer som eksempelvis: 
kalemank, kamelot, sars, chalon og rask. 
Kamgarnsstoffene ble produsert av langfibret 
ull, der ulla ble kjemmet slik at en brukte 
bare de lengste fibrene. Dette gav et sterkt, 
tynt og glansfullt garn, mens kledevarer 
ble produsert av garn som ble spunnet av 
kardet kortfibret ull. Kardegarn er mjukere, 
gjerne litt mer ujevnt, og egnet seg godt til 
bruk i stoffer som skulle oppkrafses for å 
gi en mjuk og lodden overflate. Dette er 
typiske trekk ved kledevarene. Brevet med 
stoffprøvene som ble sendt til Trondheim 
i 1760 gir et godt bilde av todelingen av 
ullstoffproduksjonen mellom kledevarer 
og kamgarnsvarer. I 1700-tallets Europa 
var det gjerne ulike produsenter og ulike 
regioner som spesialiserte seg på de to ulike 
kategoriene ullstoffer. Hvordan dette ble 
organisert i de københavnske manufakturer, 
har jeg ikke studert.

Det er interessant å notere seg pris-

forskjellene på de ulike stoffene. Den dyreste 
kleden kostet 7 ort og 4 shilling per alen[xii] 
mens de ulike kalemankene kostet omkring 
1 ort 4 shilling. Riktignok ble klede levert på 
omkring 2 1/4 alens bredde, mens kalemank 
gjerne var bare 3/4 alen bred. Dette kan 
tyde på at de glansete kamgarnsstoffene var 
relativt rimelige stoffer, selv om de krevde 
en til dels avansert produksjon. Noen av 
kjøpmennene i Trondheim har fulgt opp 
og bestilt varer. Listene viser at det bestilles 
både klede- og kamgarnsvarer. I tillegg til 
ullstoffer er det også to prøver av halvsilke 
som nevnt i tittelen på denne artikkelen, 
«1/2 Silke Droguet»

DROGUET
1/2 Silke Droguet
34                  1 ort 20s alen, 3/4 al: brett
35                  1 ort 20s alen, 3/4 al: brett

Betegnelser ble gjerne forvansket 
og i skiftematerialet kan det stå f.eks: 
Dragettes, Dragetes. Betegnelsen ble 
brukt om et småmønstret stoff som ble 
vevd med dobbel renning og et ensfarget 
innslag. Bunnrenningen binder toskaft, 
mens mønsterrenningen flotterer på retta 
i mønsteret og går for øvrig i samme skill 
som annenhver bunntråd. Dermed får 
bunnen et ripsartet utseende. Det fantes 
ulike typer droguet dels av ren silke eller 
ull, dels av blandinger av silke/bomull/
ull/lin. Et søk på droguet i et utvalgt 
skiftemateriale fra Orkdal fogderi og 
Trondheim by bekrefter ulikheter i 
materialbruk mellom ulike sosiale lag av 
folket, og forskjeller mellom klesskikk i 
byen og på landet. Droguet er registrert 
i fem av skiftene mellom 1790 og 1805 
jeg studerte i min hovedfagsoppgave.[xiii]

To gardkjerringer fra Oppdal har 

Foto: Statsarkivet i Trondheim.

plagg i silke droguet. Ingeborg Olesdatter 
Bøasæter har «1sort Silke Dragettes Hue» 
mens Gurrie Olsdatter Nedre Hoele har 
«1 blommet Silke dragettes Snøreliv med 
Lærrets Foer». 

Konen Anne Martha Honstad fra 
Bakklandet i Trondheim har skjørt og 
trøye i stripet «Silke Draget». Todelte kjoler 
med trøyer og skjørt i samme stoff opptrer 
sjelden i bygdeskiftene og aldri i silke i 
det materialet jeg gjennomgikk. Madame 
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Ranni Olsdatter fra Trondheim har til 
og med en blå og rød «Silke Dragetes 
Adrienne med Forklæde». Denne ble 
verdsatt til hele 4 riksdaler. Adrienne 
er en type overkjole som ble brukt av 
overklassen på 1700-tallet. Nordenfjeldske 
kunstindustrimuseum har noen få bevarte 
i sine samlinger, men ingen i silke droguet. 
I sin avhandling har Bjørn Sverre Hol 
Haugen inngående studert de mange 
luksusforordningene på 1700-tallet, 
deriblant påbudene mot silkebruk på 
landsbygda. Her har han også påvist at 
de østnorske bøndene fortsatte å bære sine 
silkeplagg.[xiv]

Droguet, som vi har sett nærmere på, 
var absolutt et kostbart silkestoff og det 
er gjerne i de mindre plaggene en finner 
det brukt i klesskikken på bygda, enten til 

Stoffet er i halvsilke med flotteringer på toskaft renningsrips. Foto: Jon Fredrik Skauge.

luer eller liv, mens de finere fruene i byen 
kunne tillate seg å bære silkekjoler. Her 
blir silketekstilene dermed et barometer 
for de sosiale lagdelingene i 1700-tallets 
Trøndelag.

Det kongelige reskriptet av 1760 har i 
studiet av 1700-tallets tekstiler vært svært 
viktig for meg. Stoffprøvesamlinger er en 
helt unik kilde for å visualisere de historiske 
stoffbetegnelsene en finner i blant annet 
skiftemateriale. I komparative studier, som 
jeg har vist med gjennomgangen av silke 
droguet, kan slike stoffprøvesamlinger 
være nyttige for å øke vår forståelse av andre 
kildetyper. Dette kildemateriale fortjener 
en enda grundigere behandling der også 
de ulike handelshusenes bestillingslister 
kan gjennomgås for å se nærmere på 
1700-tallets tekstilkonsum i Trondheim.
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Erindringer og fremstillinger?

Til tross for at andre verdenskrig 
ble avsluttet for over 77 år siden, 

ser interessen om andre verdenskrig og 
okkupasjonen av Norge ikke ut til å avta. 
Derimot ser den ut til å vokse, i hvert fall 
om man ser på litteraturen som produseres 
om perioden. Hvert år publiseres 
tusenvis av boksider om krigen og dens 
konsekvenser, og tidligere utgitte bøker 
trykkes opp i nye opplag. Hvor levende 
minnet om krigen fortsatt er i Norge, til 
tross for at førstehåndsvitnene er i ferd 
med å forsvinne, uttrykkes blant annet 
av hvordan det ved flere anledninger ble 
trukket paralleller til okkupasjon under 
de siste årenes Covid19-pandemi. I mange 

Skrifter frå Norsk lokalhistorisk institutt  
ved Nasjonalbiblioteket nr. 48
Boka kan kjøpast i Nasjonabibliotekets nettbutikk. 
Den er også digitalt tilgjengeleg via 
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Skeiv lokalhistorie   
Kulturhistoriske perspektiver  
på sammekjønnsrelasjoner og  
kjønnsoverskridelser

kr 199,–

Skeiv historie har fram til nyleg vore 
fordekt og lite kjend. I Skeiv lokalhis-
torie tek norske og nordiske forska-
rar for seg det skeive og det lokale på 
tvers av skiljet mellom by og land og 
bidreg til ny kunnskap og forståing av 
den skeive kulturhistoria.

Den skeive historieskrivinga har for 
det meste hatt fokus på storbyane og 
det urbane. Denne boka samlar for 
første gang tekstar som på ulike måtar 
tematiserer skeiv nordisk historie i eit 
lokalhistorisk perspektiv. Den er også 
den første forskingsbaserte antolo-
gien om temaet her i landet.

Med utgangspunkt i det nære, person-
lege og lokale, gir forskarar frå Noreg, 
Sverige, Finland og Island oss innsikt 
i korleis det har vore å leve skeive liv 
i eit norsk eller nordisk lokal samfunn 
i nær og fjern fortid. 

Aktuelt

Basert på hvilke virkelige hendelser? 
Gråsoner og filmatiske fremstillinger av andre verdenskrig

Andreas Eliassen Grini
Vitenskapelig assistent, Institutt for 
moderne samfunnshistorie, NTNU

De siste tiårene har det blitt utgitt en rekke norske filmer satt til andre 
verdenskrig. Filmene har fortalt historiene om ulike aspekter ved den norske 
opplevelsen av andre verdenskrig og har møtt den vedvarende etterspørselen etter 
både didaktiske og underholdende fortellinger om andre verdenskrig. I så måte 
har filmene vært interessante for meg som involvert i prosjektet Gråsoner ved 
NTNU ved Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS). Prosjektets formål 
er å nyansere fremstillingen av andre verdenskrig i det norske skoleverket, og 
prosjektet stiller i så henseende spørsmål om fortellingene om andre verdenskrig. 
Hva fortelles? Og kanskje viktigere, hva utelates?

kronikker og leserinnlegg ble korona-
motivert nedstengning av landet og 
karantenepåbud sammenlignet med tvang 
og tiltak pålagt den norske befolkningen 
av okkupasjonsmakten under krigen.

Det er tydelig at krigen er en 
levende del av nordmenns kollektive 
minne, være seg som fortellinger fra 
bestemor og bestefar, som fagbøker og 
skjønnlitteratur, eller som filmer og tv-
serier. Men når bestemor og bestefar 
forteller om villagriser, unntakstilstand 
eller bombing, når bøker skildrer krigens 
dyptgripende konsekvenser eller når 
filmer viser hverdagens «spenning», så 
må vi samtidig beholde in mente at mye 
skjer med minner på 77 år. At bestemor 
og bestefar ikke husker alle detaljene, 
at bøker har feiltolket en kilde eller at 
filmer og serier nedtoner det hverdagslige 
til fordel for det spennende er kanskje 
ikke avgjørende når det kommer til å 
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fortelle en historie, men hva skjer med 
vår forståelse av fortiden når historisk 
nøyaktighet nedprioriteres til fordel for 
narratologi?

         «Historiske filmer»
De siste årene er det produsert en rekke 
filmer og tv-serier om andre verdenskrig 
i Norge. Max Manus (2008), Kongens 
Nei (2016) Den 12 mann (2017), Den 
største forbrytelsen (2020), Atlantic Crossing 
(2020) og Krigsseileren (2022) er alle 
eksempler på relativt nye fremstillinger av 
norske perspektiver på andre verdenskrig. 
Felles for disse fremstillingene er at de 
baserer seg på virkelige hendelser, om 
de enn har tatt seg ulik grad av frihet i 
fortolkningen. Filmene og seriene deler 
alle merkelappen av å være historiske. 
Spørsmålet er imidlertid hva som ligger i 
dette begrepet og hvilke effekter det har på 
oss som publikum og kulturkonsumenter.

I etterkant av de nevnte filmene 
har det oppstått debatt. Max Manus 
ble karakterisert som at den fikk 
hovedpersonen til å «snu seg i graven» 
(Stokka, 2008). Om Den 12  mann ble 
det uttalt at «det er bare tull at ‘den 12 
mann’ er en autentisk historie» (Drefvelin 
& Njie, 2018), og Erling Lorentzen, 
prinsesse Ragnhilds enkemann, beskrev 
Atlantic Crossing som «direkte grotesk» 
(Lorentzen, 2020).

På tross av kritikken mot flere av 
produksjonene, har alle de nevnte 
eksemplene nytt store seertall. Fra 
kritikken springer imidlertid spørsmålet 
om hvorvidt filmer kan tillate seg 
å presentere seg som historiske. At 
filmene understreker at de er inspirert 
av historiske hendelser og ikke presenterer 

seg som dokumentarer kan ses som et 
forbehold. For det brede publikum 
kan man ikke desto mindre spørre 
seg om hvilke konsekvenser det har at 
filmatiseringene presenterer et bilde som i 
varierende grad stemmer overens med det 
som faktisk skjedde. De dramaturgiske 
frihetene som tas kan for all del anses 
som mindre viktige i et narratologisk 
perspektiv, være seg spørsmålet om 
Manus deltok i stridshandlinger i Finland 
eller om hvor tett forholdet mellom 
kronprinsesse Märtha og president 
Roosevelt egentlig var. Risikoen ligger 
imidlertid i presedensen som settes ved 
at markedsførte tvilsomme og i verste 
fall fiktive fortellinger om fortiden kan 
oppfattes som historisk sannferdige.

Fortellingen om krigen
Det kollektive minnet om andre 
verdenskrig i Norge bestod i mange år 
av en serie fortellinger om de «gode mot 
de onde», om «jøssinger mot nazister», 
om Kong Haakon på en side og Vidkun 
Quisling på den andre. Den overordnede 
fortellingen om krigen var konstruert 
rundt et fellesskap. Slike fortellinger som 
tegner opp et «vi» og et «dem» er sentrale 
for ethvert fellesskap, da de forteller 
historien om hvem vi er, hvordan vi er 
kommet dit vi er kommet samt antyder 
hvor vi er på vei. Som historiefaglige 
undersøkelser de siste tiårene imidlertid 
har vist, var okkupasjonen ikke så sort-
hvit; i mange tilfeller kan man heller 
snakke om gråsoner.

Den tyske kulturforskeren Aleida 
Assmann har med begrepene kanon og 
arkiv beskrevet hvordan fortellinger et 
fellesskap forteller om og til seg selv 

er nøye utvalgte og formulerte ut ifra 
visse formål (Assmann, 2008). Arkivet 
betegner all informasjonen en gruppe 
har tilgjengelig, mens kanon er uttrykket 
den informasjonen som blir utvalgt og 
kanonisert får i gruppens kollektive 
minne. I etterkrigs-Norge er det tydelig 
hvordan historiene om heltemodig 
innsats ovenfor en massiv overmakt ble 
kanonisert som del av en politisk og 
ideologisk gjenoppbygging. Fortellinger 
om uklare former for kollaborasjon, om 
NS-sympatier og om forhold til landets 
minoriteter, kort sagt krigens gråsoner, 
ble i større grad neglisjert.

 
Gråsoner og nye perspektiver

For endringen i den norske forståelsen 
av krigen kan den amerikanske tv-serien 
Holocaust (1978) anses som et vannskille 
gjennom aktualiseringen av jødenes 
skjebne under krigen. Pluraliseringen 
av krigshistorien, intensivert i årene etter 
serien, kan i så henseende forklares av 
økt tidsmessig avstand, men òg av at 
den første etterkrigstidens patriotiske 
grunnfortellings forpaktere, deriblant 
førstehåndsvitner, har forsvunnet. 
Dette har muliggjort en innlemming av 
fortellinger som frem til de siste tiårene 
har falt utenfor det norske minnet om 
krigen, som historiene om norske jøder, 
kvinners erfaringer samt krigen fra barns 
øyne, men også nordmenns roller som 
gjerningsmenn og kollaboratører. Dette 
er alle viktige historier som sammen 
bidrar til å gi et mer helhetlig bilde av 
okkupasjonen og krigens konsekvenser 
for både samfunnet og enkeltindivider.

Etablerte fortellinger om norsk 
motstand og heltemot har blitt stadig 

mer nyansert. Mer oppmerksomhet er 
viet gråsonene i de klassisk heltemodige 
protagonistenes adferd som går utenfor 
inndelingen i «gode» og «onde». I 
så måte er det blitt stilt spørsmål 
om motstandsbevegelsens drap på 
sivilpersoner, norske advokaters samarbeid 
med tyske domstoler, frontkjempernes 
motivasjon, manglende anerkjennelse 
av kvinners innsats under krigen med 
mer.[1] Slik vises hvordan den norske 
krigshistoriens mangefasetterte karakter 
bedre har kommet til syne.

Med gråsoneperspektivet kommer 
det tydelig frem at kollektive minners 
kanon langt ifra er statiske størrelser, 
men sammensetninger av mindre 
historier. Sammen skaper disse historiene 
forklaringsmønstre for sosiale størrelser, 
være seg lokalt, regionalt eller nasjonalt. 
Disse mindre historiene anvendes eller 
glemmes på bakgrunn av deres funksjon og 
sentralt er i så måte at funksjonen betinger 
allmenn aksept. At denne aksepten ikke 
betinger sannferdighet er også godt 
belagt, kanskje mest fremragende av 
Bruno Dössekkers memoar Fragmenter 
(1995) hvor Dössekker utgav seg for å 
være en Holocaust-overlevende. Selv 
om fremstillingen ble tilbakevist som 
løgn, selv etter å ha mottatt en rekke 
priser fra jødiske foreninger, stiller 
dette spørsmålet om konsekvensene av 
en fortellings usannferdige grunnlag, 
til tross for dens aksept av fellesskapet.  
Minneforskeren Anne Eriksen illustrerer 
dette godt med sitt poeng om at historie 
som begrep ikke betegner fortiden, 
men fortolkningen og formidlingen av 
denne (Eriksen, 1999). Og nettopp i 
fortolkningsbegrepet ligger problemet 
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for historiske filmer. Om historien kan 
anses som et kulturprodukt preget av 
sin samtid, hvis gyldighet betinges av 
fellesskapets tiltro til fremstillingens 
sannferdighet fremfor den reelle fortiden, 
hvilke konsekvenser har det i så måte at 
filmatiske fremstillinger av krigen avviker 
fra historiske fakta?

Konklusjon og utblikk
I likhet med historie er historiske filmer 
kulturprodukter og kan anses som 
uttrykk for et fellesskaps fortelling om en 
fortidig hendelse eller tilstand. I så måte 
kan også filmene tjene som forklaringer 
på fellesskapets nåværende posisjon i tid 
og rom. I filmatiserte fortellinger kan, 
uten faghistorikerens krav om forsøkt 
sannferdighet, ulike aspekter utelates 
eller fremheves alt ut ifra fortellernes 
behov slik etterkrigstidens patriotiske 
grunnfortelling tjente formålet av å 
ta et oppgjør med okkupasjonen etter 
skillelinjer som var enkle å forholde seg til. 

Dette behovet ser ut til å avta i 
styrke, snart 80 år etter krigen, og det 
har blitt gjort rom for historier som går 
utenfor kategoriseringen av godt og ondt 
etablert under og etter krigen. Også i 
filmproduksjoner har det de siste årene 
blitt fokusert mer på problematiske 
sider ved den norske krigsopplevelsen, 
eksemplifisert i Den største forbrytelsen, 
hvor fortellinger ikke kun fremhever 
det heroiske, men òg de store gråsonene. 
Denne nyanseringen har slik trukket 
frem historier som har gitt plass til nå 
neglisjerte og tilsidesatte grupper.

Likevel ser det ut til å være to 

tendenser i nyere fremstillinger av krigen. 
Den voksende tidsmessige avstanden 
til krigen ser på den ene siden ut til å 
fremme en innlemming av til nå ufortalte 
historier om gråsonene i den norske 
okkupasjonshistorien. Dette er likevel 
ennå ikke gjort i omfattende grad, og 
filmer som Den største forbrytelsen er 
unntak i videreføringen av bildet på 
heroiske nordmenn. På den andre siden ser 
den tidsmessige avstanden og tidsvitnenes 
bortgang samtidig ut til å øke aksepten 
for filmers og seriers usannferdighet 
til fordel for narratologiske behov. 
Reduseres i så måte fortellingens verdi? 
Hvilke konsekvenser vil tradisjoner og 
fortellinger bygd på feilaktig grunnlag 
ha for vårt samfunn og vår sameksistens 
med grupper med fortellinger basert på 
andre kjensgjerninger av sannferdig eller 
usannferdig art?

Det kan trekkes to konklusjoner av 
denne korte gjennomgangen. Først av 
alt er det på høy tid at gråsonene i den 
norske krigsopplevelsen også aktualiseres 
i film fremfor stadig reproduksjon av 
gamle heltemyter. Videre vil historiske 
filmers usannferdighet kunne stå i fare 
for å videreføre etterkrigstidens aksept av 
unyanserte fortellinger. Hvordan denne 
muligheten skal håndteres må de neste 
årene drøftes i både kulturindustrien, 
så vel som i skoleverket. Er det filmers 
sannferdighet, deres evne til å engasjere 
eller deres evne til å binde oss sammen? 
Sistnevntes verdi er trolig i alle fall 
ikke høy nok til å se bort fra de utallige 
fallgruvene vi må forvente å støte på hvis 
vi baserer vårt fellesskap på usannheter.
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Aktuelt

Boklansering Fronsbygdin 27. oktober 
2022: rapport fra lansering

Fron historielag inviterte til lansering av årboka Fronsbygdin på Nord-Fron 
bibliotek på Vinstra i oktober. Fronsbygdin er årboka for historielaget fra 
kommunene Nord- og Sør-Fron og det er i år den 19. årgangen som utgis. 
Årboka presenterer artikler og tema fra lokalhistoria, og innholdet er som 
vanlig variert. Boka består av innsendte bidrag fra lokale eller personer med 
tilknytning til området. Fronsbygdin er et produkt som skaper stor interesse 
i lokalbefolkningen, og på lanseringskvelden var det omtrent 100 besøkende 
på Nord-Fron bibliotek. 

Åmund Bækken Blakar
Styremedlem i Fron historielag og 
redaksjonsmedlem, Historikeren

Kvelden bestod av introduksjon 
og presentasjon av årets bok ved 

redaktør Rasmus Stauri, som sammen 
med Hildegunn Ruset og Gard Espeland 
utgjør bokredaksjonen. I introduksjonen 
av årets Fronsbygdin la redaksjonen 
vekt på funksjonen en årbok har i et 
lokalsamfunn: Den er morsom og 
givende for redaksjon, skribenter og 
lesere, men boka tilbyr også et innblikk 
i hendelser, tradisjoner, fortellinger og 
historier som utgjør et steds bakgrunn. 

Frukthager og lokale eplesorter?
Tradisjonen tro ble en av artiklene 
fra årets Fronsbygdin presentert i 
foredragsform av artikkelforfatteren. 
I år presenterte Paul Hage sin artikkel 
«Gamalapalen på Øvre Sandbakken» 

som omhandla det eldgamle epletreet 
Hage vokste opp med. En dag begynte 
han å undersøke hvor epletreet kom i 
fra: Ingen husket at det ikke hadde stått 
der. Under etterforskningen av epletreets 
opphav kom Hage fram til at epletreet 
måtte ha kommet fra en frukthage 
etablert av Peder Olsen Brandvold (1828-
1892) på 1800-tallet. 

Brandvold var gårdbruker på Vinstra, 
ordfører i to perioder og stortingsmann 
i en periode på 1870-tallet. Olsen 
samarbeida i årene som stortingsmann 
med professor Frederik Schübeler (1815-
1892), leder for Botanisk hage på Tøyen 
og kjent som en pådriver for å spre 
fruktdyrking i Norge generelt. Videre 

Foto: Åmund Bækken Blakar.

stilte Hage spørsmål om hans eget epletre 
var fra samarbeidet mellom Brandvold og 
Schübeler på sent 1800-tall. Hage viste 
dessuten at spredningen av frukttre fra 
Vinstra kunne dokumenteres gjennom 
annonser for såkalte «Tokse-epler», etter 
gården Tokse på Vinstra, rundt om i 
landet, grunnet Peder Olsen Brandvolds 
innsats for frukt og frukthager på Fron. 

Etter gjennomgangen av årets artikler 
brukte flere tid på å bla gjennom årets 
bok og diskutere innhold og spørsmål 
med redaksjonen, artikkelforfattere og 
styret i Fron historielag. Det er tydelig 
at Fronsbygdin treffer et tallrikt lokalt 
publikum og at mange setter pris på 
boka år etter år. Foto: Åmund Bækken Blakar.
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Andreas Bagås Lien
Universitetslektor og leder for 
Skole-HIFO

Selv om det i år ble åpnet opp for et 
høyere antall deltakere enn tidligere 

år, var det fortsatt venteliste for å komme 
med. Det tyder på et ønske om faglig 
påfyll fra lærerne som underviser landets 
ungdommer i historie. Dette er også 
første skoleår der den nye fagfornyede 
læreplanen i historie gjelder også for 
VG3, så det foregår stadig en del aktiv 
fagfornyelse rundt omkring på skolene. 
HIFO skole synes selvsagt det er ekstra 
hyggelig at det er stor interesse for et kurs 
der HIFOS historiekonkurranse, «Min 
familie i historien», utgjør et sentralt 
element. Kurset bød på faglig påfyll, og 
faglig og sosial profesjons-bonding, ikke 
minst over felles middag på Brasserie 
Blanche fredag kveld.

Et farlig fag?
Temaet for kurset, «Historieforståelse 
og historiebruk i krig, fred og i 

Historielæreren

HIFOs lærerkurs 2022: Historieforståelse og 
historiebruk i krig, fred og i klasserommet.

Fredag 21. og lørdag 22. oktober 2022 var 57 lærere samlet til HIFOs 
årlige lærerkurs i Fritt ords lokaler i Oslo. Kursdeltakerne var en blanding 
av samfunnsfagslærere i ungdomsskolen og historielærere i videregående fra 
forskjellige skoler rundt omkring i Norge. I år var interessen for kurset ekstra stor. 

klasserommet», er høyaktuelt i lys av 
blant annet krigen i Ukraina. Dyktige 
foredragsholdere belyste denne 
tematikken fra ulike perspektiver både 
fredag og lørdag. Professor ved PRIO, 
Stein Tønnesson snakket om historiens 
plass i fredsforskning og kom med den 
dristige påstanden at historie og fysikk 
er farlige fag som kan brukes til å skape 
krig. Håpet fra kursarrangørene i HIFO 
skole er likevel at et fagfornyet, kritisk 
undersøkende historiefag kan bidra til å 
fremme fred og forståelse og trene elevene 
i å motstå propaganda. Her kan kanskje 
interessant kunnskap om særlig Kina og 
resten av Øst-Asia fra Tønnessons foredrag 
komme til nytte når kursdeltakerne skal 
vende tilbake til sine klasserom for å gjøre 
påstanden om historie som et farlig fag 
til skamme.

Kunnskap om andre verdenshjørner 
ble også brakt inn av de andre 
foredragsholderne. Professor Iver B. 
Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens 
Institutt, snakket om russernes forhold 
til fortiden og deres historieforståelse. 
Temaet føltes ekstra ubehagelig og 

alvorlig i dagens tilspissede internasjonale 
situasjon. Professor ved NTNU Lise Rye 
snakket om EUs historie fra fredsprosjekt 
til verdifellesskap – EU-samarbeidets 
fortellinger om seg selv. Benedicte Bull 
ga også et interessant foredrag om Latin-
Amerika og stormaktene.  Samlet belyste 
foredragene krigs- og fredstematikk 
knyttet til flere ulike områder. Kanskje 
kan disse hjelpe flere lærere med å løfte 
fram ulike områder når temaet krig og 
fred skal behandles i klasserommet.

  Krigens nyanser i OHG-bunkeren 
Andre verdenskrig har gjerne hatt en 
sentral plass i historieundervisningen om 
krig og fred i skolen, men var nedtonet 
i programmet for lærerkurset denne 

gangen. Likevel fikk det en plass: Det 
faglige programmet lørdag ble nemlig 
avsluttet med en ekskursjon til bunkeren 
under Oslo Handelsgymnasium der 
deltakerne fikk en omvisning av Knut 
Dæhli og Ole Andreas Pettersen. Her 
har lærere ved skolen i samarbeid 
med forskjellige bidragsytere laget en 
engasjerende og interessant utstilling, som 
særlig tar sikte på å få godt fram nyansene 
og gråsonene ved okkupasjonshistorien. 
Utstillingen har flere elementer der elevene 
/ de besøkende selv kan være aktive og 
utforske, deriblant et eget demokrati-
spill, og treffer flere av målsettingene i 
fagfornyelsen godt. Det er mulig å lese 
mer om utstillingen på nettsiden: https://
ohgbunkeren.osloskolen.no/

Skole-HIFOS Karsten Korbøl innledet seminaret for fullsatt sal. Foto: Andreas B. Lien
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Familiehistorien og historiens 
ulike perspektiver

Konkurransen «Min familie i historien» 
som arrangeres årlig for elever i 
videregående og ungdomsskole utgjør 
en bærebjelke for dette lærerkurset. 
Karsten Korbøl (HIFO skole) innledet 
seminaret med en gjennomgang av hva 
prosjektet går ut på og hvordan det kan 
gjennomføres i klasserommet. Geir Ove 
Halvorsen og Andreas B. Lien supplerte 
med egne erfaringer med den praktiske 
organiseringen av konkurransen. Lesere 
av Historikeren som ønsker å vite mer 
om konkurransen, vil finne rikelig 
med informasjon på nettsiden www.
historiekonkurransen.no.

Prosjektet brukes av mange, og 
mange har også valgt å sende inn bidrag 
til konkurransen som har hatt høye 
deltakertall, også gjennom pandemi-årene. 
HIFO skole ønsker seg i år som tidligere 
så mange bidrag som mulig, og oppfordrer 
alle lærere som gjennomfører prosjektet 
i sin egen klasse til å sende inn alle 
klassens bidrag samlet. Som Korbøl selv 
poengterte i sin innledning, er ikke dette 
prosjektet den eneste måten å legge opp 
til dybdelæring i historie og samfunnsfag 
på, men HIFO tror og håper det kan være 
en fruktbar inngang for mange.

I år ble det også en egen workshop 
om vurdering med diskusjon av 
forskjellige vurderingskriterier som 
flere kurs-deltakere hadde sendt inn på 
forhånd. Dette ble en nyttig diskusjon 
som også kom inn på de nye nasjonale 
veiledende vurderingskriteriene for 
standpunktvurdering fra Utdannings-
direktoratet.

Historiens perspektiver
Siste faglige post på programmet før 
kurset ble avsluttet lørdag, var en 
innledning ved lektor Mathias Jesman 
Sunde om minoritetselevers opplevelse 
av historieundervisningen. Sunde 
presenterte funn fra masteroppgaven 
om dette temaet som han leverte ved 
UiO våren 2022, og inviterte til en 
plenumsdiskusjon om temaet. Elevene 
som ble intervjuet, ønsket bl.a. mer 
inkludering av egen historieforståelse 
og en mer global, mindre eurosentrisk 
historieforståelse. Det ble en interessant 
og god plenumssamtale om dette som 
avsluttet kurset. Både samfunnsfaget i 

grunnskolen og historiefaget i vgs står 
jo i et spenningsfelt mellom å skulle gi 
elevene «historisk og kulturell innsikt og 
forankring» og kjennskap til den nasjonale 
kulturarven (som formålsparagrafen 
slår fast) og samtidig inkludere flere 
perspektiver. Den enkelte lærer må ta 
didaktiske og faglige valg tilpasset egne 
elever innenfor dette spenningsfeltet. Her 
kan kanskje «Min familie historien» være 
et interessant bidrag. HIFO skole håper 
kursdeltakerne tok med seg både innsikter 
fra denne plenumsdiskusjonen og kurs-
programmet for øvrig da de dro hjem til 
sine respektive klasserom.

Foredrag med professor Iver B. Neumann. 
Foto: Karsten Korbøl.

Foredrag med professor Lise Rye. Foto: Karsten Korbøl.

Et særlig relevant sitat for deltakerne på dette 
kurset. Fra OHG-bunkeren. 
Foto: Karsten Korbøl.
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Vektlegger du kronologisk eller 
temabasert undervisning i historie 

i VG2?

Det første spørsmålet i undersøkelsen 
spurte lærerne om de underviste 

kronologisk eller temabasert i historie 
på VG2. Her ble fordelingen forholdsvis 
jevn; av 22 svar underviste 12 lærere 
kronologisk og 10 temabasert. 

Hvis du har testet temabasert 
undervisning; hva er fordelene 
og ulempene med denne typen 

undervisning sammenlignet med 
kronologisk undervisning 

i historie? 
For de lærerne som hadde testet temabasert 
undervisning, var de fleste samstemte 
i opplevelsene av fordeler og ulemper. 

Historielæreren

Ett år med fagfornyelsen. 
Har det blitt mer dybdelæring?

Redaksjonen

I 2021 ble den nye læreplanen innført i VG2 i historiefaget, og i år har 
fagfornyelsen også nådd VG3. I den anledning ønsket Historikeren å høre med 
lærerne hva de synes om temabasert undervisning og de nye kompetansemålene. 
Vi la ut en Forms i Facebookgruppa «Historielærere vgs» som 22 lærere har 
svart på. Under følger en sammenfatning av resultatene derfra. 

Temabasert undervisning gjør dybdelæring 
og større fokus mulig, og det gjør det 
mulig å fokusere på utviklingstrekk og 
alternative perspektiver både i og utenfor 
en enkelt periode. Ulempene kan være 
at undervisningen blir forvirrende for 
elevene og at det krever mer fokus fra 
elevene med tanke på hendelser, og «når» 
man er i pensum.

Hvis du ikke har testet temabasert 
undervisning; er det en 

grunn til det?
Her melder også historielærere fra om 
at de frykter forvirring og at faget skal 
virke uorganisert for elevene hvis de ikke 
underviser kronologisk. I tillegg meldes 
det om at for at elevene skal få utbytte 
av temabasert undervisning kreves det 
forkunnskaper som flere lærere ikke 
kan ta for gitt. Andre ser ikke den store 
forskjellen på kronologisk og temabasert 
undervisning: Man kan gjerne balansere 
og bruke begge i løpet av et skoleår. 

Hvor fornøyde er lærere med den nye 
læreplanen?

På spørsmål om hvor fornøyde historie-
lærere er med den nye læreplanen, svarer 
de fleste at de er middels fornøyde eller 
mer. Gjennomsnittet ligger på 3,7, hvor 
5 var det høyeste man kunne gi. Bildet 
over viser fordelingen av de 22 lærerne 
som svarte. 

Er det noe du savner i læreplanen?
I det siste spørsmålet i undersøkelsen spurte 
vi lærerne om de savnet noe i læreplanen. 
Det gjennomgående svaret er at det savnes 
konkretisering i kompetansemålene. 
Ved å åpne opp for dybdelæring, blir det 

sagt at det også gjør kompetansemålene 
mer ulne og vanskeligere å ta tak i enn 
tidligere. Det blir også det sagt at målene 
virker for ambisiøse, og at det kan være 
vanskelig både for elever og lærere å 
vite hvordan kompetansemålene skal 
besvares. Samtidig roses læreplanen for 
å gi mer spillerom til at lærere selv kan 
velge ut hva de vil vektlegge av hendelser 
innenfor ulike perioder, og at det skaper 
mer frigjøring til dybdelæring. 

Slik ser fordelingen ut. 



30 31

Hvorfor ble du historielærer?
– Jeg har alltid vært interessert i 

historie. Da jeg gikk på rekruttskolen 
fortalte en annen rekrutt at han hadde 
jobbet som vikar i skolen. Jeg tenkte at 
det kunne være gøy å prøve. Jeg begynte 
som vikar i ungdomsskolen rett etter at 
jeg dimmet fra marinen, i januar 1985. 
Den første eleven som rakk opp hånden, 
kjenner jeg fortsatt. Han heter Kristian 
og fylte 50 i fjor. Jeg har gjort flere ulike 
ting, men har alltid kommet tilbake til 
skoleverket.

Hva er din favorittperiode å undervise 
om, og hvorfor?
–  Alle perioder er interessante om man 
leser seg tilstrekkelig opp på dem. Etter 
så mange år er jeg rimelig opplest på de 
fleste, så den mest interessante blir nok 
den vi holder på med der og da. For min 
egen del er jeg mest interessert i land og 
emner enn i perioder. Det har gått i faser 
med tyrkisk, russisk, romersk, tysk, dansk, 
grønlandsk, samisk, færøysk og norsk 

Historielæreren

Redaksjonen

Historielæreren

Redaksjonen har tatt en prat med Michael Hopstock, som er historielærer ved 
Nesbru videregående skole i Asker. Michael har lang erfaring fra skoleverket 
og anvender flere ulike undervisningsmetoder for å fremme læring hos elevene.

Michael Hopstock er historielærer ved Nesbru 
videregående skole i Asker. Foto: Privat.

historie. Av emner har jeg i årenes løp 
vært mest opptatt av første verdenskrig, 
slektshistorie, imperialisme, kulturmøter 
og økonomisk historie. Jeg har også en 
personlig interesse for bygningshistorie, 
kunsthistorie og filmhistorie.  

Hvordan liker du best å undervise i 
historie?
– Jeg liker en kombinasjon av fore-
lesninger, samtaler og fordypnings-
oppgaver. For cirka 15 år siden gikk 
jeg bort fra prøver til innleveringer og 
fordypningsoppgaver. I det siste har jeg 
også begynt med fagsamtaler. En oppgave 
må formuleres slik at det er mulig for å 
alle å få til noe, samtidig som det skal 
kunne være en spennende utfordring 
for de mest ambisiøse. Elevene må også 
kunne gjøre sine valg i hvordan de løser 
oppgaven. I gjennomganger legger jeg 
stor vekt på det visuelle. PowerPoint er 
et visuelt medium. Alle burde prøve å 
lage en PowerPoint med færre enn 100 
ord, men desto flere instruktive bilder. 
Bilder er også et godt utgangspunkt for 
spørsmål og samtaler. 

Jeg vil også slå et slag for å la 
elevene utforske sin egen slektshistorie. 
Dette er spesielt viktig for elever med 
innvandrerbakgrunn. Mange av dem 
har slektninger som kan fortelle om hvor 
de kom fra og hvordan livet var der. 
Fortellingen om hvorfor de reiste kan 
også være meget interessant. Mange synes 
at dette er den mest spennende oppgaven. 
Det er også givende å oppleve elever når 
de sier «Nå har jeg funnet det!» og elever 
som skriver om hvor stolte de er over 
familien. 

Hvorfor er historie et viktig fag for elever 
i Norge?
– Historie er det viktigste faget i skolen. 
Der får vi bevissthet om de verdiene 
som er forutsetningen for et fritt og 
demokratisk samfunn. Historie er den 

beretningen vi selv skaper om fortiden. 
Vi velger da å legge vekt på det som er 
viktig for oss selv her og nå. I arkeologien 
har vi uttrykket «grav der du står». Det 
samme bør gjelde for historiefaget. De 
siste årenes politiske utvikling i verden 
viser hvor viktig det er å kjenne historien.  

Hvordan forsøker du å danne 
historiebevissthet hos elevene?
– Først og fremst ved at de fordyper seg 
i emner og ser hva de kan få ut av dem. 
Men også ved samtaler, diskusjoner og 
spørsmål. En del mindre oppgaver kan 
gå direkte på å reflektere rundt historien. 
Historie er en akademisk disiplin, en 
litterær genre og et håndverk. Det er 
ikke et mysterium, men et fag som kan 
læres. Det kreves først og fremst personlig 
interesse og innsats.  

Hva synes du er det vanskeligste med å 
undervise i historie?
– Når faget har så få timer er det så 
mye jeg må velge bort for at vi kan 
arbeide godt nok med det jeg velger som 
fordypningsemner. Tidspresset gjør også 
at det blir færre filmer og ekskursjoner 
enn jeg hadde hatt lyst til. Utenom det er 
historie et fag som både gutter og jenter 
liker, så jeg føler at jeg seiler i medvind. 

Hvordan har arbeidet med fagfornyelsen 
gått så langt, og hva tenker du om arbeidet 
videre?
– Med ny læreplan og nye lærebøker, 
var det naturlig at teamet benyttet 
anledningen til å se på hva vi ønsker 
å oppnå. Vi har så langt valgt oss fem 
hovedspørsmål som går igjen gjennom 
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hele løpet. De er tatt rett fra læreplanens 
innledende kapittel om faget. Elevene blir 
gjort kjent med dem når de begynner 
om høsten og vet at dette er rammen vi 
arbeider innenfor. Det har vært et godt 
grep som fungerer inspirerende både for 
elever og lærere. Vi merker særlig forskjell 
på andre trinn. 

Vi driver også med en strøm-
linjeforming av faget, så om en klasse 
bytter lærer, vil det bli en smidig overgang 
og ikke et brudd. Det fungerer som en 
kvalitetssikring av hva vi gjør. Det er 
nyttig, spesielt for de som er nye i faget. 
En utfordring er å finne hvor grensen går 
mellom det vi gjør likt og det som blir 
forskjellig. Vi begynner nå å bli ganske 
gode til å se hvor langt ut i detaljene vi 
skal planlegge felles. Det er lettere sagt 
enn gjort. 

Det er en diskusjon om man skal 
jobbe kronologisk eller tematisk. Vi har 
en overordnet kronologisk struktur, men 
prøver å finne noen store fortellinger med 
en indre logikk. Det kan for eksempel 
være utviklingen av demokratiet i 
Norge, inkludert inspirasjonskilder. En 
konsekvens er at det blir noe vandring 
frem og tilbake i tid. Vi har valgt å bruke 
boken Perspektiver, som jeg mener er et 
godt arbeidsredskap.   

Den nye læreplanen er god. Samtidig 
er det viktig å huske på at et regelverk skal 
ikke følges, men anvendes. Lærerne må 
bruke det handlingsrommet de har, slik 
at de kan gjøre faget til sitt eget. De må 
sørge for at faget treffer elevene hjemme. 
Det kan gi ulike valg ved ulike skoler.

Den 6. oktober i år markerte HIFO 
Trøndelag og Forskargruppe for 

historie, politikk og samfunnsutvikling 
ved NTNU hundreårsminnet for skipinga 
av den akademiske lærestolen i historie 
i Trondheim med kransnedlegging på 
grava til den første i embetet, dosent og 
seinare professor Arne Bergsgård (1886 – 
1954). Markeringa fall saman i tid med 
jubileumsveka til lærarutdanningane 
ved NTNU som valde desse dagane 
med bakgrunn i opninga av Noregs 
Lærarhøgskule i Trondheim 2. oktober 
1922. Høgskulen var ilag med Norges 
Tekniske Høyskole (skipa 1910) ein av 
dei to konstituerande rikshøgskulane 
til Universitetet i Trondheim då dette 
kom til i 1968. Institutta og avdelingane 
til høgskulen vart med vidare inn i 
universitetet – nokre av dei også etter 
brigdinga til NTNU i 1996. Blant desse 
einingane var Historisk institutt, som og 
var ei av dei eldste frå Lærarhøgskulen. 
Saman med pedagogikk og nordisk kunne 
det akademiske historiefaget som eitt av 
tre «urfag» her syne til ein kontinuitet 
heilt tilbake til byrjinga i 1922. 

I hundre år har ein no altså utdanna 

Aktuelt

Hundre år med akademisk 
historielærarutdanning i Trondheim

Emil Mård Vaadal Eliasson
Universitetslektor 
i historiedidaktikk, NTNU

historielærarar i Trondheim. I den 
samanheng er det høveleg å spørje kva det 
er som gjennom åra har kjenneteikna desse 
utdanningane? Her vil eg greie ut  nærare 
med noko vekt på tilhøva i dei første åra 
– den nyare tida er meir kjend og historia 
om henne lettare tilgjengeleg andre stader. 
Det er då òg slik at desse første åra var 
tida då det akademiske historiefaget og 
historielærarutdanningane i Trondheim 
gradvis fekk fast form.  

Det var særleg Edvard Bull d. e. som 
verka for å få i stand ein lærestol i historie 
ved den nye høgskulen, og det var òg han 
som overtydde regjeringa om at Bergsgård 
var rett mann i stillinga. Utanom historisk 
forsking skulle lærestolen vera ansvarleg 
for undervising av to historieemne (eldre 
og nyare historie) som var valfrie delar 
av Lærarhøgskulens ålmennvitskaplege 
framhaldskurs. Desse emna svara i samtida 
til bifag i historie ved Universitetet, og 
ein snøgg gjennomgang av timetal og 
pensumlister syner at dei bør ha vore på 
om lag 45 studiepoeng samla etter dagens 
mål. Først frå 1958 auka emneporteføljen 
nok til at ein fekk mellomfagsline i 
historie i Trondheim, og først med 
universitetsstatusen i 1968 fekk ein i 
tillegg hovudfag og doktorgradsstipend 
her. 

Forsking på akademisk nivå har ein 
likevel hatt heilt sidan 1920-talet, og eg vil 
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hevde at allereie Arne Bergsgård sette ein 
skule i faget som hadde stor innverknad 
på Trondheims-historikarane fram til om 
lag år 2000 – og kan hende enno lengre. 
Skal ein peike på noko særmerkt med 
faget i Trondheim er det nemleg lett å sjå 
vektlegginga av lokalhistorie i til dømes 

avlagte hovudoppgåver. No var ikkje 
Bergsgård lokalhistorikar, men om ein 
òg ser samla på artiklar og avhandlingar 
frå Trondheims historieinstitutt finn ein 
òg meir ålment eit påfallande fokus på 
bønder (symptomatisk er vel òg at mi 
eiga masteravhandling frå 2015 fekk 

namnet Bygdas beste bønder). Dette agrare 
blikket på fortida er kan hende ikkje så 
uventa å finne i Trøndelag. Samstundes 
er det òg noko metodisk særmerkt ved 
det. Forskinga har vore prega av ein 
relativt streng empirisme med vekt på 
bruk av kamerale og fiskale kjelder om 
bondehushalda. Her kan ein trekkje liner 
frå Bergsgårds empirisk fyldige magnum 
opus om bondepolitikken på 1830-talet 
på over 1200 sider (utgjeve 1931) til 
Halvard Bjørkvik sitt engasjement for 
å få både Landslaget for lokalhistorie og 
Heimen-redaksjonen fast samlokalisert 
med Historisk institutt i Trondheim. 
Dette lukkast han òg med på byrjinga 
av 1970-talet. Denne tradisjonen vart 
og styrkt gjennom Edvard Bull d. y. 
(instituttleiar 1963 – 70) si lære om 

lokalhistoria som byggjesteinar til 
rikshistoria og meir ålmenn vektlegging 
av historie nedanfrå. Sjølv om denne 
agrosentriske empirismen gav nye innsyn 
og nyansar i til dømes Det nordiske 
ødegårdsprosjektet, har han òg truleg 
bidrege til meir kontroversielle sider ved 
verksemda til instituttet. Handsaminga av 
sørsamisk historie frå midten av 1960-talet 
og heilt til etter 2000 er eit døme på det.

Noko anna som òg har prega 
historiefaget i Trondheim er sjølvsagt 
skulen og skuleorienteringa i faget. 
Noregs lærarhøgskule si hovudoppgåve 
var lærarutdanning – institusjonen skulle 
vera eit nasjonalt kompetansesenter på 
feltet. Ei didaktisk farging av emna har 
vore eit mål heile vegen, sjølv om det ikkje 
alltid har synt seg i praksis. I dei første åra 

Arne Bergsgård (1886–1954). Foto: Schrøder/NTNU.

Lade gard, om lag år 1915, nokre år før gården vart teke i bruk av Noregs Lærarhøgskule i 
Trondheim. Foto: G. A. Erichsen/Trondheim byarkiv.
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var som nemnd historieemna del av det 
såkalla framhaldskurset.   Dette kurset 
var i førstninga den einaste eigentlege 
studielina til høgskulen. Lina var 
eksamensfri og vara berre to semester, men 
vitnemålet gav likevel formelt opprykk for 
studentane. Sjølv om ein kunne koma inn 
med artium var fleirtalet av dei studerande 
lærarar med lærarprøve frå seminar. 
Lærarprøva som alternativt opptakskrav 
for akademiske studium var noko unikt 
for Lærarhøgskulen på nasjonalt nivå – og 
denne opptaksordninga fanst med heilt 
til 1978, men mot slutten var dette berre 
for emnestudium. Sjølve «gamallina» som 
ho vart kalla var nemleg fasa ut i 1964. 
Det var ei følgje av både innfasinga av 
einskapsskulen og skipinga av dei nye 
disiplinfaglege linene. 

Den nye ungdomsskulen førte 
med seg ei auke i adjunktstillingar, og 
Lærarhøgskulen fekk då heller i stand ei 
ordning for å ruste mellomfagskandidatar 
til teneste i desse stillingane. Ein tok då 
etter Universitetets praktisk-pedagogiske 
seminar (grunnlagt 1907). Dette var i seg 
sjølv inspirert av Universitetets enno eldre 
praktisk-teologiske seminar (grunnlagt 
1848). Lik desse vart seminaret som 
Lærarhøgskulen fekk i stand frå 1963 
berre på eitt semester, men det var 
halde for å vera meir praksisorientert 
enn opplegget i hovudstaden. Slik var 
det ikkje noka eiga historielærarline i 
desse åra; alle gjekk mellomfagslina og 
heldt fram anten med hovudfag ved eit 
universitet eller «Ped-Sem» som ein altså 
kunne ta lokalt.  Utover 1970-talet kom 
fleire freistnader på å skipe integrerte 
adjunktliner med vekt på historie, men 

dette vart aldri ei permanent ordning i 
Trondheim, og først etter at det vart opna 
for integrerte lektorliner frå 2003 byrja 
ein for alvor å sjå på om dette kunne 
vera aktuelt for historie. Hausten 2009 
vart dei første «reine» historielektorkulla 
immatrikulert. Då hadde ein sjølvsagt 
heilt sidan universitetsstatusen i 
1968 utdanna lektorar ved å gje 
hovudfagskandidatar praktisk-pedagogisk 
utdanning, men den nye ordninga kravde 
meir samarbeid mellom disiplinfaget og 
historiedidaktikken. Historiedidaktikk, 
eller historisk fagmetodikk som det vart 
kalla, hadde vore undervist som emne 
heilt frå Ped-Sem kom til i 1963. 

Sjølv om disiplinemna for det meste 
ikkje hadde vore didaktiske i eigentleg 
meining, var det ikkje til å koma 
utanom at fag, forsking og førelesing ved 
lærarhøgskulen vart farga av skuletenking 
og lærarkultur. I «venstrestaten» si tid, 
då lærarhøgskulen og historiefaget i 
Trondheim vart til, var lærarane kan 
hende dei klåraste eksponentane for 
norskdomsrørsla. Noregs lærarhøgskule 
var då og den einaste av dei seks 
rikshøgskulane som kom i stand i tida 
1884–1940 som hadde nynorsk som både 
administrasjons- og undervisingsspråk. 
Med skipinga av Ped-Sem vart det likevel 
lempa på målkrava til skulen. Medan 
bokmål og engelsk gradvis fekk meir plass 
i administrasjonen og undervisinga til 
lærarhøgskulen som heilskap etter 1964, 
åtte nynorsken framleis ei sterk stilling i 
historiefaget i Trondheim, som heldt seg 
noko «måltungt» heilt inn på 1990-talet. 
Det var såleis òg noko som fekk prege 
faget i Trondheim. 

Studentane til lærarhøgskulen kom i 
dei første åra i stor grad frå heile landet 
utom Austlandet. Nokre islendingar 
hadde òg teke båten inn til Trondheim 
for å gå her. Eg har ikkje funne noko 
særmerkt ved dei som valde historieemna 
før krigen, men i første kullet er det 
eitt namn ein mest ikkje kan unngå å 
nemne. Den seinare statsarkivaren Anders 
Todal frå Aure har fått ry som sjølve 
«urstudenten» til Noregs Lærarhøgskule. 
Han var første immatrikulerte i 1922, 
og dessutan grunnleggjar og første 
leiar av Noregs Lærarhøgskulelag eller 
Høgskulelaget i Nidaros som det og vart 
kalla – studentlaget til dei som gjekk 
framhaldskurset til høgskulen. Todal 
tok båe historieemna og kom seinare 
til å bli hovudforfattar til festskriftet til 
professor Bergsgård samt til eit skrift 
om «modercampusen» Lade gard. Av 
seinare tiders alumner utom akademia 
blir vi var namn som Gudmund Hernes, 
Tore Linne Eriksen, Jan Erik Vold, Carl 
Frode Tiller, Ola Borten Moe og Tord 
Lien med fleire. Det er ikkje til å koma 
utanom at faget her som andre stader har 
hatt ei overvekt av mannlege studentar og 
forskarar. Samstundes har det vore nokre 
kvinnelege studentar heilt frå starten. 
Første kvinnelege historieprofessor var 
Grethe Authen Blom frå 1969. Ho hadde 
alt i 1956 skrive sjølve hovudverket om 
Trondheim i mellomalderen. 

Ein bør elles nemne at Høgskulelaget 
var prega av fråhaldsrørsla, noko som 
bidrog til at lærarane vart stengde ute frå 
Studentersamfundet i 1930. Gløsingane 
frykta at det kunne bli slutt på øltappen 
i det runde raude. Til dette svara 

Høgskulelaget med ein freistnad på å 
skipe eit eige samfunn i fråhaldskafeen 
Bondeheimen på Gildevangen – der kor 
Macbeth Whisky & Aquavit Bar er no. 
Høgskulelaget vart oppløyst hausten 
1959 då linesameiningane kom til – og 
eit meir frilynt ungdomsideal hadde 
fått gjennomslag. Historiestudentane 
skipa då sameininga Cliola nemnt 
etter den dåverande søstersameininga 
i Oslo. I dei første åra var ho kjent 
for opptaksseremonien Clioladen. 
Hausten 2008 vart namnet brigda 
til Det historiske selskab for å syne 
skyldskapen til Det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskab – og visstnok også 
av di gamalnamnet utover musa Clio gav 
assosiasjonar til venerisk sjukdom. I 1993 
gjekk elles draumen frå 1930-åra om eige 
studentsamfunn for ei tid i oppfylling: 
Studentbrygga i Kjøpmannsgata 19 
hadde ein slik funksjon for studentane 
til det som sidan hausten 1984 heitte 
«Den allmennvitenskapelige høgskolen». 
Brygga gjekk inn i Samfundet etter berre 
nokre få år i drift. Etter tusenårsskiftet 
har dei humanistiske linesameiningane 
hatt eit sams festlokale i Dragvollkjellaren 
på Moholt. Med dei nye lektorlinene etter 
2003 kom og nye linesameiningar berre 
for lektorstudentar. Dette har såleis i 
etter 2009 skapt eit sosialt skilje mellom 
disiplinstudentane som soknar til Det 
historiske selskab og lektorstudentane 
som soknar til den humanistisk-
samfunnsvitskaplege lektorsameininga 
Erudio. 

I dag er det og tale om eit fysisk 
skilje i undervisinga; sidan 2013 har 
Ped-Sem sine etterfølgjarar, Program 
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for lærarutdanning (1998–2017) og 
Institutt for lærarutdanning (sidan 2017) 
vore lokalisert andre stader i byen enn 
historieinstitutta (Institutt for historiske 
studium vart sjølv delt i to i 2019). Dette 
gjer at historielærarstudentane no gjerne 
reiser heile byen rundt på ein dag for å få 
med seg dei obligatoriske førelesingane. 
Det er forresten ikkje så ulikt den første 
tida då lærarhøgskulen heldt hus på 
Lade og studentane tok trikken til og 
frå den valfrie realfagsundervisinga på 
Gløshaugen. 

I dag er det kan hende vanskeleg 
å peike på noko som utmerker seg ved 
historielærarutdanninga og historie-
utdanninga elles i Trondheim. 
Utdanningane er på den eine sida meir 
varierte og ikkje minst større enn kva 
dei har vore dei første tre fjerdedelane 
av hundreåret som er gått. Samstundes 
har likskapen med andre universitet blitt 
større gjennom einskapsideal i høgare 
utdanning. Trass dette er det no likevel 
slik at utdanningar som andre verksemder 
og institusjonar er prega av den historia 
dei har med seg. Nærare studium av til 
dømes pensum og tilknytta personar 
gjennom tidene kunne vel ha gjeve eit 
klårare bilete av kva det er som står att 
etter desse enn kva det er plass til her. 
Dei obligatoriske pensumbøker som 
det synest at har vore lengst i bruk ved 
historieutdanningane i Trondheim er 
nok Grunnriss i Norges historie (1925) 
av Edvard Bull d. e. og History of the 
Modern World (1958) av Robert Palmer. 
Kva tyding desse har hatt for forming 
av historiesynet til trondheimsstudentar 
hadde vore spennande og forska meir på. 

Det er no likevel ikkje tvil om at nokre 
personar vel har satt større spor enn andre i 
sjølve utforminga av utdanningane. Utover 
dei som alt er nemnde fekk spesielt namn 
som Magne Skodvin, Nils Hallan og Jørn 
Sandnes stor innverknad på oppbygginga 
av eit trøndersk historikarmiljø i dei tidlige 
åra. At ein og har hatt entusiastiske 
skulefolk blant historikarane i avgjerande 
posisjonar har og bidrege til å gje 
utdanningane retning. Her kan vi nemne 
Bjarne Svare, Anders Kirkhusmo d. y., Rolf 
Grankvist og Ola Svein Stugu. Medan 
Sandnes var den første som tok historisk 
doktorgrad i Trondheim, var Grankvist 
den første hovudfagskandidaten.

Men i år kunne vi og feire ein 
trondheimshistorikar frå ein langt eldre 
generasjon; Gerhard Schøning, som var 
født i Lofoten i 1722, verka fleire år i 
byen og var mellom anna medstiftar 
av vitskapsselskapet. Sistnemnde stod 
og for det meste av markeringa som 
fann stad i vår. Trondheim har slik ei 
omfattande historie når det kjem til både 
historisk forsking og utdanning inkludert 
historielærarutdanning. Her kunne ein 
ha drege liner attende til den trønderske 
historieskrivinga i mellomalderen – 
eller til det at då Arne Bergsgård kom 
til Trondheim i 1922 hadde alt Henrik 
Mathiesen gjort historisk forsking i 
byen i ein mannsalder. Samstundes er 
det ikkje tvil om at det er 1922 som får 
stå som startpunkt for den kontinuerlege 
verksemda med akademisk historisk 
forsking og utdanning i byen. Det var 
slik både med rett og med byrgskap at 
HIFO Trøndelag bidrog til å feire desse 
hundre åra.  

Resultat frå masteroppgåva 
og aktualitet.

Hovudproblemstillinga mi i master-
oppgåva var: Korleis vert unionen 

mellom Danmark og Noreg framstilt i 
norske og danske lærebøker frå dagens 
vidaregåande skule, og korleis blir dei 
historiske minna brukt i undervisinga 
i dei to landa? Hypotesane mine var 
1) Noreg og norske forhold får mindre 
fokus i dei danske bøkene enn Danmark 
og danske forhold får i dei norske, 
2) norske lærebøker vil tematisere 
hundreåra frå reformasjonen (1536/37) 
til unionsoppløysinga (1814) som ein 

Historielæreren

Historieframstilling i klasserommet

Tidleg i lektorutdanninga vart eg interessert i korleis hendingar vart framstilt 
med ulike perspektiv. Ein av mine undervisarar i historiedidaktikk viste oss 
korleis vi kan formidle hendingar frå den kalde krigen med amerikanske og 
sovjetiske blikk, og korleis fotballkampar vart framstilt avhengig av kva for ei 
avis som skreiv om kampen. Dette vekka interessa mi, og vart bakgrunnen 
for masteroppgåva mi med temaet «Minnet om unionstida i Danmark og 
Noreg». Eg ønska å finne ut om elevar i Danmark og Noreg lærte det same 
om unionstida gjennom lærebøker og undervising. Resultatet har eg brukt i 
undervisinga mi i historie, og med ny læreplan og nye kompetansemål er dette 
framleis aktuelt å utforske i klasserommet.

Emilie Flølo Dyrstad 
Tidlegare masterstudent ved 
Universitetet i Tromsø, lektor 
i norsk og historie på Rælingen 
vidaregåande skule

unionsperiode, medan dette vil vere 
mindre vanleg i danske lærebøker og 3) 
unionstida innehar heilt ulike plassar i dei 
to landa si nasjonale forteljing (Dyrstad 
2018: 3). Eg gjorde utval og fokuserte på 
reformasjonen 1536/37, innføringa av 
eineveldet i 1660 og unionsoppløysinga 
i 1814.

Eg fekk moglegheit til å intervjue 
lærarar på ein skule i Danmark og ein 
skule i Noreg. Desse intervjua, samt 
analyse av fem lærebøker (to norske og tre 
danske1), vart mitt datamateriale. Under 
intervjua fekk lærarane ulike spørsmål 
om lærebøker og historieundervising. 
Blant anna fekk dei spørsmål om korleis 
dei stiller seg til bruk av lærebøker. Stort 
sett alle lærarane svarte at dei ikkje følgde 
læreboka slavisk. Likevel viste analysen 
av lærebøkene og intervjua at historia 
som var framstilt i bøkene, ofte likna 
på det som vart framstilt i undervisinga 
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også. Vidare i analysen av intervju og 
lærebøker fann eg ut at unionsomgrepet 
ikkje vert brukt i Danmark i det heile 
teke. Danske elevar får lite innblikk i 
denne delen av historia. Som eit av 
intervjuobjekta mine sa, så kjem det an 
på kva ein har bruk for vidare som danske 
og nordmann. Kva for ei historie skal 
ein hugse, eventuelt gløyme, for å skape 
eit kollektivt minnefellesskap? (Dyrstad 
2018: 7). Forfattarane bak dei norske 
lærebøkene fortel ei norsk historie der det 
danske forholdet er inkludert. I dei danske 
lærebøkene fekk Noreg og nordmenn lite 
fokus. Historikar Rasmus Glenthøj legg 
fram at den svake part ikkje kan skrive 
si nasjonalhistorie utan den sterke part, 
men motsett er fullt mogeleg (Glenthøj 
2016: 271).

Vidare viste det seg at enkelthendingar 
i historia hadde ulike vinklingar i dei to 
landa. For eksempel vart reformasjonen 
i dei danske lærebøkene framstilt som 
eit brot med den katolske kyrkja, altså 
gjennom eit religiøst perspektiv. I dei 
norske lærebøkene derimot, vart denne 
hendinga framstilt som ei politisk endring. 
Dette underbyggjer at reformasjonen 
innehar ulike plassar i dei to landa. 
Innføringa av eineveldet kan sjåast på 
som ein kontinuitet i dansk historie på veg 
framover mot demokratiet. Dette bekrefta 
dei danske lærarane. I norsk samanheng 
kan dette heller vere eit forstadium og 
ein negativ kontrast til brotet i 1814 
(Dyrstad 2018: 74). «Tabet af Norge» 
vart tematisert i dei danske lærebøkene, 
men i svært lita grad. Historiebruken i 
form av utval og framhevingar kan bidra 

til å skape ein kollektiv nasjonal identitet 
eller eit minnefellesskap, så kvifor skal 
danskane ta med noko som dei kanskje 
ikkje ønska å bli mint på? Det ein utelet 
er like viktig som det ein vil framheve, 
og historiemedvit og historiebruk kan 
vere forma av historiebruk frå eldre tider 
(Nielsen 2012).

Kvifor er det viktig for elevane å 
lære om ulike framstillingar av fortida? 
Mine tankar er at sjølv om kanskje ikkje 
nordmenn og danskar er direkte prega av 
dåverande forhold i dag, så er det likevel 
viktig for elevane å forstå kor vi har minna 
våre frå og kva som kan forme folk sin 
nasjonale identitet. På den måten kan 
elevane forstå at vår ståstad og rolle i ein 
historisk konflikt vert påverka i måten 
historie vert framstilt. Samtidig kan 
ein knytte dette opp mot andre, meir 
dagsaktuelle konfliktar som til dømes den 
mellom Ukraina og Russland. Lærebøker 
er også noko som nokre elevar oppfattar 
som fasiten, så det å gje dei kritiske briller 
er viktig.

 
Undervisingsopplegg

Eg har utarbeida eit undervisingsopplegg 
basert på resultata av masteroppgåva, 
samt aktuelle kompetansemål frå 
LK20. Ikkje alle har tilgang til danske 
lærebøker, men dette opplegget kan også 
overførast til andre hendingar innanfor 
historie. Dersom du ser for deg andre 
historieframstillingar av ei og same 
hending, så tenk på den medan du 
les korleis undervisingsopplegget kan 
gjennomførast.

Då eg skreiv masteroppgåva i 2018 tok 

eg utgangspunkt i læreplanmåla frå LK06 
og den danske læreplanen frå 2013 og 
2017 (danske elevar i 1.klasse starta på ny 
læreplan i 2017). I den norske læreplanen 
frå 2020 (vg3 og påbygging) er det spesielt 
eit aktuelt opent kompetansemål som 
passer til dette undervisingsopplegget:

«Sammenligne ulike framstillinger av 
en hendelse og reflektere over at historiske 
framstillinger preges av opphavspersonens 
ståsted og kontekst» (Udir 2020).

Vidare kan desse kompetansemåla 
vere aktuelle:

«Utforske og reflektere over hvordan 
fortiden minnes lokalt og nasjonalt» (vg2);

«Analysere hvordan framstillinger 
av fortiden har blitt brukt i Norge for å 
skape nasjonal identitet og drøfte hvilke 
virkninger dette har hatt for ulike grupper» 
(påbygging) (Udir 2020).

Unionstida er gjerne eit minne-
fellesskap blant nordmenn flest, og det 
er interessant å sjå korleis dette vert 
minnast både i Noreg og i Danmark. 
Det er eit vidt omgrep som tek for seg 
norsk historie gjennom 434 år. Det er 
derfor interessant å utforske korleis enkelte 
hendingar har vore med på å bygge 
nasjonal identitet, både gjennom norsk 
og dansk historieundervising.

Undervisningsopplegget går ut på at 
halve klassen skal lese eit utdrag frå ei dansk 
lærebok, medan den andre halvparten 
skal lese eit utdrag frå ei norsk lærebok. 
Det kan for eksempel vere utdrag om 
reformasjonen, innføringa av eineveldet 
eller unionsoppløysinga. Utdraga les dei 
enkeltvis. Spørsmål ein kan stille elevane 
medan dei les er blant anna:

-    Kva handlar dette utdraget om? 
     Kva er det som eigentleg står her?
-    Kva for nokre hendingar er  
     nemnd, og kor mykje vert skrive   
     om hendingane?
-    Kva for ei gruppe menneske og 
     personar vert omtalt?
-     Kva får du vite når du les titlane og   
     underoverskriftene?

 -    Korleis vert Danmark framstilt i 
        det norske kapittelet, og korleis vert 
      Noreg framstilt i det danske 
      kapittelet?

Elevane kan gjerne sitje med 
markeringstusj og blyant og notere 
medan dei les. Dette er også ein god 
studieteknikk som ein kan introdusere 
elevane for. Når elevane har lese utdraga 
sine og svart på spørsmål kan dei diskutere 
med nokon som har det same utdraget. 
På den måten kan dei diskutere seg fram 
til om dei har same oppfatning. Deretter 
skal dette løftast opp til ein diskusjon i 
plenum, eventuelt i ei større gruppe med 
elevar som både har norske og danske 
utdrag. Kva har elevane funne ut? Kva 
for likskapar og forskjellar har dei funne?

Avslutningsvis er det viktig å prate 
om kvifor det kan vere så store forskjellar 
mellom dansk og norsk framstilling i 
undervising og lærebøker. Det kan vere 
eit vanskeleg spørsmål å svare på. Utvala i 
lærebøker og historieundervising kan vere 
knytt til eit bestemt historiemedvit. Av 
pedagogiske grunnar kan årsaka til utvala 
vere for å spare plass i lærebøkene, men 
også for å pleie bestemte interesser. Av 
politiske omsyn kan lærebokforfattarane 
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velje ut og framheve enkelte moment 
for å bidra i danningsprosessen av 
nasjonalt oppvakte borgarar (Nielsen 
2012). Historiemedvit kan igjen vere 
forma av tidlegare historiebruk. Glenthøj 
legg fram at historiemedvitet er annleis 
i Danmark og Noreg, då danskane sit 
på ein småstatsmentalitet. Det betyr 
at dei kan ha gløymd at Danmark var 
eit mellomstort europeisk imperium 
som Noreg var ein del av (Glenthøj 
2016: 274). På 1800-talet skulle mange 
nasjonar styrke sin nasjonale identitet, 
noko som også gjaldt for Danmark og 
Noreg. Dette kan speglast i dagens 
norske og danske lærebøker i form av at ei 
norsk og ei dansk forteljing vert framstilt 
på kvar sin måte. Om dette skuldast 
tradisjonar, bevisst historiemedvit eller 
minnepolitikk er vanskeleg å seie, men 
desse faktorane vil påverke.

Elevar av felles fortid
Danske og norske elevar stiller seg 
ulikt til historia. Det kjem kanskje 
ikkje overraskande på ein heller, men 
at danskane ikkje bruker omgrepet 
unionstid, og samtidig så å seie ikkje 
fokuserer på dette i undervisinga i det 
heile teke er likevel noko eg ikkje forventa 
å finne ut. Det betydde jo så mykje, og 
betyr endå mykje for nordmenn flest, 
kanskje meir enn ein trur. Sport er eit 

godt eksempel: Mange kjenner her på 
gleda av å vinne over nordiske land i 
ulike samanhengar. Eit anna eksempel 
som viser at unionstida kanskje har stått 
høgt i manns minne er at Danmark er 
medlem av den Europeiske unionen, 
medan Noreg ikkje er det. Og vi må for 
all del ikkje gløyme 17. mai-feiringa som 
for mange er ein viktig  dag (Glenthøj 
2016: 292 og 2012: 14).

Då eg gjennomførte dette under-
visningsopplegget i ein klasse på ein 
norsk vidaregåande skule, fekk eg 
inntrykk av at elevane kjente på at dei 
var elevar av ei felles fortid. Det var 
interessant for dei å få innblikk i kva 
jamngamle danske elevar fekk vite om 
denne felles historia.

Mi masteroppgåve er basert på 
norske lærebøker frå 2011 og 2015, og 
danske lærebøker frå 2012 og 2014. I 
dag er nye lærebøker i ferd med å tre 
inn i klasserommet. For mange har det 
allereie gjort det, både i fysisk og digital 
form. Det vil vere interessant å sjå korleis 
dei nye lærebøkene formidlar denne 
felles historia. Lærarane eg intervjua 
nemnde at dei tenkte annleis om 
«danske/norsketida» etter vår samtale. 
Om dei endrar historieundervisinga si er 
vanskeleg å seie, men kanskje det opnar 
for nye moglegheiter for å samanlikne 
på tvers av landegrenser.
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Arild Teigen, 
historiker og historielærer ved 

Vinstra vidaregåande skule

For meg er begrepet knyttet til elevens 
forestillinger om «sin egen plass i 

historien», eller eventuelt mer utvidet, «sin 
families», «sitt nærmiljø/lokalsamfunns» 
eller sin nasjons plass i historien.

Inntrykket er at ikke alle elever 
har en slik historiebevissthet i noen 
særlig grad. Derfor har jeg gjennom 
flere år i undervisningen, noen ganger 
med hell, brukt en del kildemateriale 
og eksempler fra elevenes nærmiljø og 

Historielæreren

 Fem på gata: historiebevissthet

 Historiebevissthet er sentralt i den nye læreplanen. Men hvordan forstås dette 
begrepet? Vi spurte fem historikere og fikk fem ulike svar!

lokalsamfunn, for om mulig å vekke denne 
historiebevisstheten. Dette har blant annet 
vært lokale amerikabrev, fotografier, 
føderådskontrakter, folketellinger, 
pantebøker og rettsreferater. Det er en ikke 
uventet tendens til at slike  «nære ting» 
er lettere å tolke-forstå enn hendelser/
prosesser som har foregått på et annet 
kontinent i en fjern tidsepoke. Erfaringen 
er derfor at historiebevisstheten ofte starter 
nær individet.

Jeg har også ved enkelte anledninger 
bedt elevene gjøre undersøkelser hjemme 
eller i familien for å finne fram til 
fotografier, brev, dokumenter eller stumme 
kilder/gjenstander som kan fortelle noe, 
både om den spesifikke familiens historie, 
men også om den nasjonale historien.

Når eleven lykkes med å finne slike 
kilder, og evner å koble dem til sitt 
eget liv, og kanskje også til den større 
historie, så har jeg opplevd at det oppstår 
«historiebevissthet».  Nå må det imidlertid 
ofte en modningsprosess til for å oppnå 
dette. Det er ikke gitt at alle 17-18 åringer 
har et ferdig utviklet mottaksapparat som 
gjør dem i stand til å bli historiebevisste. 
Ofte må det gå år før en kommer dit. 
Dermed blir veien mot historiebevissthet 
en prosess som kan pågå lenge etter at 
eleven har fullført eksamen i historiefaget.

Pål Thonstad Sandvik, professor 
ved Institutt for moderne 
samfunnshistorie, NTNU

Historiebevissthet innebærer:

1) at man har en idé om historisk tid, 
det vil si at det finnes en kronologi som 
alle begivenheter og materielle spor kan 
plasseres i.

2) at ens plass i tid/historien 
påvirker hvordan vi oppfatter verden, 
risikomomenter, verdier, rett/galt og så 
videre.

Dette gjelder naturligvis oss som er 
historikere, men også våre studieobjekter, 
altså fortidens aktører. For å forstå dem 
og deres handlinger må vi også prøve 
å forstå deres verdensbilder, innbefattet 
deres historieforståelse.

Elisabeth Koren, historiker og 
førstekonservator ved Norsk 

Maritimt Museum

«Historiebevissthet» er et høytidelig 
og kanskje litt ullent ord som jeg ikke 
bruker så mye til daglig. Likevel er det 
nettopp historiebevissthet vi arbeider 
med ved museene, vi vil skape interesse 
og forståelse for fortidens mennesker, 
levemåter og materiell kultur. Museene, 
med sine samlinger, har mulighet til å 
skape identifikasjon med og en følelse av 
nærhet til fortidens mennesker. Det kan 
videre sette samtiden i perspektiv.

For meg betyr ordet historiebevissthet 
å ha et lengre tidsperspektiv enn sitt eget 
liv. Det innebærer å anerkjenne at 
rammene rundt vårt liv og det samfunnet 
vi lever i er påvirket av hendelser som 
inntraff før vi selv ble født. Det er å se 

Foto: Beate Kjørslevik/Norsk Maritimt Museum.
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seg selv i en litt større sammenheng, en 
sammenheng der det også finnes noen 
seige, historiske strukturer. Samtidig 
innebærer historiebevissthet en forståelse 
av endring over tid, og innsikt i tidligere 
tiders ganske dramatiske hendelser. På den 
måten er historiebevissthet en motsats til 
determinisme.

Hvis man er enig i at historiebevissthet 
innebærer en lengre tidshorisont enn eget 
liv, vil historiebevissthet også kunne 
fremme en ansvarlighet overfor framtiden. 
Det vil komme generasjoner etter oss, og 
en dag er det vår tid som er fortid.

Ola Svein Stugu, professor 
emeritus ved Institutt for moderne 

samfunnshistorie, NTNU

Historiemedvit
Mitt første møte med omgrepet 
historiemedvit var på ein nordisk 
konferanse i historiedidaktikk i 1989, 

der Bernard Eric Jensen presenterte 
ein tekst som skulle bli ein av dei mest 
kjende artiklane hans. For meg vart det 
ein teoretisk døropnar for å forstå betre 
kva slags forståingar og kulturell ballast 
ungdom ber med seg utanfrå når dei møter 
ei formalisert historieundervisning, og 
omgrepet kom til å stå sentralt i mi eiga 
undervisning i historiedidaktikk i åra som 
følgte. Eg ser det likevel ikkje som nokon 
presis analysereiskap, men heller som 
eit heuristisk omgrep som kan brukast 
til å skape bilete og generere fruktbare 
problemstillingar.

Kjernen i teorien om historiemedvitet, 
slik eg ser det, er at historie i brei forstand 
er ein grunndimensjon i alle menneskes 
sjølvforståing. Eit historiemedvit 
inneber ei meir eller mindre klart 
utforma førestilling om korleis individ 
og kulturar inngår i historiske forløp 
som ikkje er avslutta, og som ein sjølv 
er ein del av. I historiemedvitet inngår 
såleis både førestellingar og forteljingar 
om fortida, forståingar av samtida og 
forventningar om framtida. Dette er ein 
del av livsorienteringa til alle individ, 
men det vil variere sterkt kor reflektert 
og verbalisert historiemedvitet er. Eit 
menneske som har opparbeidd seg eit 
reflektert historiemedvit, skjønar at det er 
skapt av historiske prosessar, men også at 
det har evner og kapasitetar til å påverke 
sin eigen situasjon og skape historie sjølv, 
jamvel om ein ikkje styrer rammevilkåra 
for det ein gjer.

Den som kjenner teoriane til Reinhard 
Koselleck, vil lett kjenne att ordparet 
erfaringsrom og forventningshorisont 
i denne tenkemåten. Dei tyske 

historiedidaktikarane som først utvikla 
omgrepet historiemedvit frå sist i 1970-åra 
og frametter, var da også godt fortrulege 
med Koselleck.

hvis jeg skal forstå deg som menneske. 
Fagfolk snakker gjerne om å vite at 

man er historisk situert, altså at man har 
sin plass i tiden. Det gjør at vi må godta 
for eksempel at folk var ikke «dummere» 
før, men at de levde i andre samfunn 
med andre utfordringer og dagligliv. 
Dynamikken mellom mennesker 
som enkeltindivider og som grupper 
former dem over tid og i forhold til 
omgivelsene de befinner seg i. Slik 
har både mennesker og samfunn en 
tilhørighet i en tid og til et sted, noe som 
også er i konstant endring. Det å huske 
dette og ta det med seg inn i forskjellige 
situasjoner man kommer opp i til daglig, 
ikke bare når man leser historiebøker, 
det er å ha historiebevissthet for meg.

Kjersti Brathagen, 
universitetslektor ved Institutt for 
kultur, religion og samfunnsfag, 

Universitetet i Sørøst-Norge 

Historiebevissthet dreier seg om å vite 
at alt endrer seg over tid, og at dette 
påvirker hvem jeg og alle andre er nå og i 
morgen, og hvem vi var i går. Det dreier 
seg om å være klar over samspillet mellom 
menneskets påvirkningsmuligheter på 
sine omgivelser og medmennesker på 
den ene siden. På den andre siden gjør 
det oss bevisst på hvordan vi lar oss 
påvirke av nettopp omgivelser og andre 
mennesker med deres tanker, oppførsel 
og uttalelser. Litt kortere sagt, så er når 
du lever like viktig som hvor du lever 
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Om tenesta

Me vurderer kvar søknad individuelt 
ut frå behovet til arkivbrukaren og 

våre eigne ressursar. Målet vårt er å vera 
fleksible og koma fram til gode løysingar for 
den einskilde gjennom dialog, samstundes 
som me brukar våre eigne ressursar på ein 
føremålstenleg måte. I nokre høve kan 
det seia at me heller tilbyr digitalisering 
av materialet framfor tilgang på lesesalen.  

Me prøvar så langt me kan å yte eit 
godt tilbod til brukarane våre. Grunna 
kapasitetsomsyn må me likevel gjera 
prioriteringar i søknadane. Me legg fyrst og 
fremst prioriteringane i serviceerklæringa 
vår til grunn (sjå: https://www.
arkivverket.no/om-oss/hva-er-arkivverket/
tjenestepolitikk). Ut over dette gjer me ei 
heilskapleg vurdering av søkaren sine behov 
og om det er mogleg for oss å koma desse i 
møte. Summen av desse omsyna avgjer kva 
for tilbod me kan gje. Lang reiseveg eller 
om behova kan møtast med andre tilbod, 
som til dømes digitalisering på førespurnad, 
er òg moment me ynskjer å ta omsyn til.

Tenesta varar i fyrste omgang fram til 

Arkivverket

Atle Brandsar 
Arkivverket

Utvida lesesalstilbod frå Arkivverket

Arkivverket ynskjer å gje våre brukarar tilgang til arkivmateriale på lesesalane 
når dei treng det. Fram til sumaren 2023 testar vi difor ut ei ordning der ein 
kan søkje om utvida tilgang til lesesalane når dei ordinære opningstidene ikkje 
dekkjer behovet. Tilbodet rettar seg mot alle arkivbrukarar og gjeld lesesalane 
ved dei åtte statsarkiva og Riksarkivet.

sumaren 2023. Det kan vera at me justerer 
tilbodet undervegs i denne perioden, om 
me ser at det møter brukarane sine behov 
og våre kapasitetsomsyn betre. 

Kva krav har me til brukarane? 
Som brukar må du søkje om utvida 
tilgang til lesesalen minst to veker før 
planlagt vitjing. Søknaden må innehalde 
ei grunngjeving for kvifor du treng utvida 
tilgang, og nøyaktige arkivreferansar til 
materialet du ynskjer å sjå. Om du får 
innvilga søknaden, må du sjølv tinge 
arkivsakene til bruk på lesesalen gjennom 
Arkivportalen. Ynskjer du tilgang til 
arkivmateriale som er klausulert, må du 
på førehand ha fått innvilga innsyn i 
materialet.

Informasjon om tilbodet og lenkje til 
søknadsskjemaet finn de her: https://www.
arkivverket.no/tjenester/utvidet-tilgang-
til-lesesal 

Ver merksam på at me òg har eit tilbod 
om digitalisering på førespurnad, som 
kan vera aktuelt for mindre omfattande 
arkivstudiar: https://www.arkivverket.
no/tjenester/tilbud-om-skanning-pa-
foresporsel 

Me sest på ein lesesal nær deg – eller 
oss! 

Historikeren Medlemsblad for Den Norske 
Historiske Forening

Historikeren søker gode tekster!

Historikeren er drevet på dugnad og lever av gode tekster fra velvillige 
medlemmer og andre bidragsytere. Ved å skrive i Historikeren bidrar man 
ikke bare til det kollegiale felleskapet, men man har også muligheten til 
å kommunisere direkte til profesjonshistorikere, historielærere og andre 
historikere i Norge.

Vi er spesielt interessert i bokomtaler og anmeldelser, tekster om hva som 
skjer i lokallagene og seniors perspektiv. «Seniors perspektiv» har vært en 
gjenganger i mange år i Historikeren. Det er en ypperlig anledning til å hedre 
en god kollega, en skattet veileder eller en framifrå historiker på annen måte. 
Er du usikker på om din tekst kan publiseres i Historikeren? Ta kontakt på 
historikeren@hifo.no. Vi tar også i mot ferdige tekster til samme adresse.
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Fotospalten

Fabrikkomplexet m.m.

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

 80. Fabrikkomplexet m.m. Fra serie 43: Rjukan Byanlæg. Norsk Hydro. Fotoarkivet. 
Glassnegativ. September 1917. Nasjonalbiblioteket.

August 1820. Plansje 23 i W.M. 
Carpelans Voyage Pittoresque Aux 

Alpes Norvegiennes viser oss en utsikt 
over Vestfjorddalen og Gausta. Carpelan 
var utsendt for å kartlegge disse områdene 
mellom Christiania og Bergen. I den 
forbindelse avtegnet han også bilder av 
pittoreske utsikter på vegen, som han i 
1821 publiserte i et plansjeverk. I sekvensen 
kan man følge to ruter, mot Filefjell og 
mot Rjukanfossen. Carpelan skriver at 
det avstengte Norge har vært et «diktens 
land, om hvilket man har gjort sig flera 
underbara än sanna föreställningar». 
Gjennom bildene han publiserer vil han 
nå gi et sant bilde av naturen i landet. I dette 
året er det flere som ut fra med vitenskapelig 
og ressursmessig interesse etablerer bilder og 
fremstillinger av fjellenes topografi basert 
på observasjon og måling. Bak Dalen med 
veien, staffasjefigurer og elven ser vi det 
blågrå Gausta, som hadde blitt besteget og 
barometrisk høydemålt få år før, i 1810, av 
Jens Esmark. I Carpelans fremstilling er 
Gausta «høyere» enn i fotografiet nedenfor. 

I 1917, har en fotograf ansatt i Norsk 
Hydro stilt seg opp på omtrent samme 
standpunkt for å dokumentere utviklingen 

av industristedet Rjukan. Utsnittet av 
landskapet er også i nesten identisk med 
Carpelans. På dette tidspunkt er den norske 
naturen og topografien, inkludert dette 
motivet fremstilt i bilder av fotografer og 
andre bildeskapere i et århundre. Men 
fotografens oppdrag i dette tilfellet er ikke 
å dokumentere og gjøre kjent ukjent natur. 
Det er en del av Norsk Hydros store prosjekt 
der den raske utbyggingen av industri og 
endring av stedet, gjennomfotograferes 
og dokumenteres. Industribygningene 
er nå det sentrale innholdet i motivet. 
Menneskenes boliger bakenfor. En enorm 
mengde detaljer i dette anlegget fanges 
inn, fra elven Måna og oppover fjellsiden. 

I 2015 ble dette oppført på UNESCOS 
verdensarvliste. Det vil si det vi ser i det 
siste bildet, Fabrikomplexet m.m.: «Located 
in a dramatic landscape of mountains, 
waterfalls and river valleys, the site 
comprises hydroelectric power plants, 
transmission lines, factories, transport 
systems and towns.».

To bilder, et skapt i kobber, et annet på 
glass, begge under medvirkning av kjemiske 
prosesser.   Gjennom å betrakte disse to 
fremstillingene av den samme utsikten, kan 
vi reflektere over endringen i motivet og 
hva som meddeles både av det «underbara» 
og det «sanne» på ulike stadier i tiden. 
Men noe er likt, som det lille huset nede 
i høyre hjørne.

Vue de la vallée de Vestfjorddal et la montagne de Gousta, prise à un demi mille de la c
atatracte de Riukanfoss. Wilhelm Maximilian Carpelan. Håndkolorert akvatint. 1821. 

Carpelan, W.M. Voyage Pittoresque Aux Alpes Norvegiennes : [Plansjer] : [Cahier 1-3]. 
      Vol.  [Plansjer]. Stockholm, 1821.
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GI BORT EN BOK TIL JUL!

Fo
to

: l
oo

ps
7 

/ G
et

ty
Im

ag
es
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Den norske historiske forening (HIFO)
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