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Lederen har ordet

Thomas V.H. Hagen
Leder,  HIFO

Thomas V.H. Hagen. Foto: privat.

Eierskap

Så er det igjen tid for å planlegge deltakelse 
på Norske historiedager. Neste gang 

vi treffes til dyst, blir på Høgskulen på 
Vestlandet campus Sogndal fra 8. til 10. 
september 2023. Sesjonslokkingen er åpen, 
og frist for innmelding av faglige bidrag 
er 1. mai. Informasjon om innmelding og 
påmelding fins på hifo.no og HVL sine 
nettsider. Årets hovedtema er «Krise og 
endring». Det skulle være nok til å la seg 
inspirere for enhver historiker.

Et landskap som lenge har vært i endring, 
er publiseringsmønsteret til historikere 

som jobber i Norge. Dette påvirker også 
HIFOs arbeid. I foreningens vedtekter slås 
det fast at det hører til HIFOs viktigste 
arbeidsoppgaver «å være ansvarlig for at 
Historisk tidsskrift utgis som et tidsskrift 
for vitenskapsfaget historie» (§4 – b), og 
videre «å være ansvarlig for utgivelsen av 
Scandinavian Journal of History sammen 
med sine søsterorganisasjoner» (§4 – c). Som 
kjent har det funnet sted redaktørskifte 
i begge disse tidsskriftene nylig. Noen 
av de valg og avveininger som har ligget 
bak oppnevningene ble kommentert på 
lederplass i forrige nummer av Historikeren. 
Ett felles viktig punkt er ambisjonen om at 
tidsskriftene skal bidra til fagutvikling og 
styrking av fagkulturen i Norge og Norden. 
Alt skulle ligge godt til rette for dette i 
hendene på den nye HT-redaksjonen og vår 
nye country editor i Scandinavian Journal 
of History (SJoH). 

Men hva ligger egentlig i HIFOs 
eierskap til tidsskriftene ut over dette? I 
sitt siste nummer som redaktør av Historisk 
tidsskrift (nr. 4/2022) reiser Frode Ulvund 
spørsmål om veien videre for HT. Det 
påpekes at ulike hensyn står mot hverandre. 
På den ene siden vil HT i stadig mindre 
grad kunne speile vitenskapsfaget historie 
i Norge dersom bidragene i hovedsak er på 
norsk, siden den økte internasjonaliseringen 
skaper et sterkt press om å publisere på 
engelsk. På den annen side er det fare for 
at en internasjonalisering av HT vil kunne 
svekke både norsk historiefagkultur og 
en bredere norsk fagoffentlighet. Slike 
spørsmål berører dels redaksjonelle valg. 
HIFO har tradisjon for å være en ansvarlig 

tidsskrifteier gjennom håndheving av 
prinsippet om armlengdes avstand til 
redaksjonenes arbeid. Men spørsmålene 
Ulvund reiser, handler vel så mye om valg av 
publiseringskanaler, finansieringsløsninger 
og nivåstatus i det nasjonale systemet 
for vitenskapelig rapportering. Slike 
overordnede spørsmål er naturligvis av 
stor interesse for HIFO som tidsskrifteier. 

Mens HT eies av HIFO alene, eies 
SJoH av de nordiske historikerforeningene i 
fellesskap. HT utgis av Universitetsforlaget, 
og har vært Open Access (OA) siden 
2018. Finansieringsmodellen er en såkalt 
konsortiemodell finansiert av Unit 
og forskningsinstitusjonene. I 2023 er 
vi inne i det nest siste året med støtte 
gjennom nåværende innkjøpsordning for 
norske OA-tidsskrifter i humaniora og 
samfunnsvitenskap. HTs økonomi er helt 
adskilt fra HIFOs økonomi. SJoH utgis 
av Taylor & Francis som del av en avtale 
forhandlet fram av Unit i 2019. Forskere 
ansatt ved forskningsinstitusjoner som er 
med i avtalen, kan publisere åpent. Som 
medeier mottar HIFO årlig royalties. I 2021 
utgjorde dette et ikke ubetydelig beløp (ca. 
8 pst. av HIFOs totale inntekter). Vi har 
mottatt signaler fra norske historikere 
som ønsker en diskusjon rundt framtidig 
publiseringsløsning for SJoH. Blant annet 
har vi registrert at motivasjon for å gjøre 
en innsats som fagfelle avhenger av synet 
på tidsskriftets publiseringsmodell. Dette 
bør vi merke oss. 

Samtidig er det godt å ha profesjonelle 
forlag i ryggen som hjelp til å navigere i et 
krevende juridisk landskap. Anbefalinger 

fra forlagene, er ikke mer enn anbefalinger, 
men er likevel avgjørende for et best mulig 
beslutningsgrunnlag. Ett eksempel på 
dette er spørsmålet om rettighetslisens. 
I desember 2022 inngikk HIFO en 
tilleggsavtale med Universitetsforlaget 
som innebærer at alle artikler i HT fra 
1. januar 2023 publiseres i samsvar med 
Creative Commons-lisensen CC BY 4.0. 
Endringen fra tidligere lisens (CC BY 4.0 
NC) er at der tredjeparts bruk tidligere var 
begrenset til ikke-kommersielle formål, 
er det nå ingen slike begrensninger. 
Men det er naturligvis fortsatt slik at 
artikkelforfatterne beholder opphavsrett 
og at tredjepart skal kreditere og sitere 
opphavet. Bakgrunnen for endringen ligger 
i Plan S-kravet om at forskningsartikler 
som er resultat av offentlige prosjektmidler 
innvilget etter 2021, skal publiseres fritt 
tilgjengelig på nett. HIFO-styret fant ikke 
dette å være noen enkel problemstilling. I 
dialog med redaksjonen valgte vi å følge 
forlagets anbefaling. Argumentet som 
ble tillagt mest vekt, er at det trolig vil 
påvirke manustilfanget negativt dersom 
historiefaglige forskningsprosjekter med 
offentlig finansiering ikke vil eller kan 
publisere i HT. 

Jeg vil takke Ulvund for et betimelig 
oppspill til en diskusjon som bør engasjere 
alle HIFOs medlemmer. Under Norske 
historiedager i Sogndal vil HIFO-
styret ta initiativ til å diskutere disse 
problemstillingene bredt, både som del 
av det faglige programmet og innenfor 
rammene av årsmøtet blant medlemmene 
våre.
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Innhold

Forsidebilde: Dette nummerets forsidebilde er hentet fra Anno Glomdalsmuseet samling på 
Digitaltmuseum. Her ser vi tre barn, søsknene Ultveit-Moe, som sitter pyntet rundt radioen. 
Eldstemann skrur på den ene knappen på radioapparatet. Årstall og anledning er ukjent.

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
Barnet som subjekt og aktør i historien – Kjersti Dybvig
HIFOs brukerundersøkelse – Thomas V.H. Hagen og Ulrike Spring

                   Aktuelt
Norgeshistorie på øret – Ane Bjølgerud Hansen
Kampen om Narvik – Andreas Eliassen Grini

               Historielæreren
Kulturminner og kjerneelementer – Martin Hvolby
Verdsutstillinga i Paris i 1937 – Oddbjørn Hofseth

               Bokmeldinger
USA – the good, the bad, the ugly? – James Godbolt
Rinnanbanden – Erik Olsen

                  Fotospalten 

Mediehistorisk inntog på Vippetangen – Arthur Tennøe

Dette nummerets forsidebilde er et fotografi av en søskenflokk på tre, samlet 
rundt radioapparatet i dagligstua. Selv om radioen er plassert midt i fotografiet, 

så er det definitivt barna som er hovedmotivet. Barna som subjekt og aktør var 
også tema på HIFO Rogalands åpne møte i november 2022, som dere kan lese 
mer om i dette nummeret. 

Radioprogrammet Norgeshistorie var enda ikke på lufta da dette fotografiet ble 
tatt, men er tilgjengelig for oss i dag, både som radioprogram på NRK P2 og som 
podkast. Podkast er et medium som lyttes til av mange, både ungdom og voksne, 
noe som gjør det svært aktuelt som kanal for forskningsbasert formidling.  Med 
over 100 000 lyttere på hvert program, så er det tydelig at Norgeshistorie når ut til 
et bredt publikum.  I artikkelen «Norgeshistorie på øret» forteller Ane B. Hansen 
mer om tanken bak Norgeshistorie og samarbeidet mellom UiO og NRK. 

Film er et annet medium som når ut til mange, og særlig norske filmer om 
andre verdenskrig. Norske krigsfilmer trekker folk til kinosalene, og per 25. januar 
var den nye storfilmen Kampen om Narvik sett av over 400 000 besøkende, i følge 
Dagsavisen. Men hva formidles egentlig i Kampen om Narvik? Andreas Eliassen 
Grini drøfter i sin artikkel hvorvidt filmen berører de vanskelige sidene ved denne 
historien eller om den hovedsakelig reproduserer kjente heltemyter. 

Videre kan årets første nummer by på to lærerike ressurstekster og to grundige 
bokmeldinger, samt den tradisjonsrike fotospalta skrevet av Arthur Tennøe. Vi er 
heldige som har dyktige bidragsytere som skriver interessante og relevante tekster til 
Historikeren, til stor glede for trofaste lesere. Vi håper vi fortsetter å finne spennende 
bidrag i innboksen framover i 2023. 

God lesning!
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Barnet som subjekt og aktør i historien 

HIFO-nytt

Kjersti Dybvig
HIFO Rogaland

HIFO Rogaland arrangerte i november 2022 et åpent møte om barnehistorie. 
Temaet er interessant fra flere perspektiv, men kanskje først og fremst fordi 
barnets stemme i det tradisjonelle historiske narrativet har vært tilnærmet 
taus. Vi finner gjerne barna i statistikkene over fødsler og dødelige sykdommer, 
vi finner dem i barnearbeid og lovverk,  –  men deres egen stemme; hvor er 
den blitt av?

Til å svare på dette inviterte HIFO Rogaland tre foredragsholdere; professor 
Ellen Schrumpf fra USN, journalist og historiker Harald Maaland, samt 
arkivar og historiker Lene Bøe.

Fra offer til selvstendig subjekt

Hovedforedragsholder, professor Ellen 
Schrumpf, har brukt barns egne 

minner som kilde i sin forskning på dette 
temaet, og slik fått barna direkte «i tale». 
Blant annet har hun hentet fram skolebarns 
minner fra 2. verdenskrig, slik de selv 
formidlet dem gjennom stilskriving. Dette 
er ganske annerledes enn når voksne ser 
tilbake på sin barndom.  Minnematerialet 
til Schrumpf inneholder også tema som 
barns rolle i familien, og hvordan den 
endret seg ut fra posisjonen barna hadde, 

både i familie- og arbeidslivet. Hvorfor 
arbeidet barn, og hvorfor ble barnearbeid 
avskaffet, er to sentrale problemstillinger i 
Schrumpfs forskning. Og hun presenterte 
flere interessante perspektiver på dette i 
foredraget. At kropp også er en vesentlig 
del av den sosiale og kulturelle forståelsen 
av barnet, ble grundig belyst. For i et 
historisk perspektiv var kroppen barnas 
fysiske kapital i møte med arbeidslivet.

Tidligere ble barn ofte ofre i en 
elendighetsbeskrivelse, påpekte Schrumpf, 
men la til at barnehistorien gjennomgikk 
en kulturell endring på 1990-tallet, da 
barnet i større grad ble presentert som 
et skapende subjekt i eget liv. Schrumpf 
hadde også en spennende gjennomgang av 
hvordan synet på barns rolle i historien har 
endret seg, spesielt fra 1970-tallet.

Barn som oppmerksomme 
observatører

Journalist og historiker Harald Maaland 
har gjennomgått skolearkivet i Strand 
kommune i perioden 1897-1960. Her har 
han funnet et tjuetalls eksamensstiler i 
norsk, der oppdraget var å fortelle om 
egen hverdag. Disse eksamensstilene har 
har han samlet tematisk, og publisert i 
et eget hefte.

Barna forteller åpent om krig, 
ulykker, død og sorg, men også om en 

hverdag preget av utelek og skole. De 
store impulsene utenfra kom stort sett 
gjennom besøk fra Amerika, da svært 
få reiste selv. Strand, som både var et 
jordbruks-, fiske- og industrisamfunn, 
hadde arbeidsplasser som barna opplevde 
nær tilknytning til. Det var en selvfølge 
at de skulle bli boende i bygda etter 
konfirmasjonsalderen, og finne sin 
fremtidige arbeidsplass på Stålverket 
på Jørpeland, i butikk på Tau eller i 
jordbruk og fiske.

Ellen Schrumpf var hovedforedragsholder. Harald Maaland med et eksempel på en av 
eksamensstilene.
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HIFO-nytt

HIFOs brukerundersøkelse om 
Arkivverkets tjenester

Thomas V.H. Hagen
Leder, HIFO
Ulrike Spring 
Styremedlem, HIFO

At barna skrev om ulykker, sorg og 
død skyldes nok at dette i langt større 
grad var en del av deres hverdag. Barn 
døde av poliomyelitt, tæring, difteri og 
lungebetennelse, og et stort antall barn 
druknet. 

 Hva finnes om barnehistorie på 
Interkommunalt Arkiv, IKA?

Arkivar  og historiker Lene Bø hadde 
til slutt en oversikt over hvilke kilder 
en kan finne på IKA knyttet til temaet 
barnehistorie. Hun understreket at arkivet 
dekker hele livsløpet fra vugge til grav, og 
også har en egen nettside om barnehistorie. 
Både offentlige og private arkiv kan fortelle 
mye om barns oppvekst. Disse arkivene 
forteller om barnehage, skolegang og 
fritid, og ut av disse kan en lese hvordan 
endringene i samfunnets holdninger til 
barn har påvirket deres rolle som aktive 
og selvstendige medborgere.

 Lene Bø forteller om kilder knyttet til 
barnehistorie.

Brukerundersøkelsen ble gjennomført 
i perioden 21.–30. november 2022. 

Informasjon om undersøkelsen ble sendt 
på e-post til alle medlemmer, sammen 
med lenke til elektronisk svarskjema. 119 
medlemmer svarte på undersøkelsen, noe 
vi er godt fornøyd med. 

Foranledningen til at styret ønsket å 
gjennomføre denne undersøkelsen, var 
årsmøtets tydelige vedtak om at HIFO skal 
arbeide aktivt for å sikre at historikerne gis 
reelle muligheter til å drive forskning på 
materiale i Arkivverket. Undersøkelsen ble 
derfor laget for å kartlegge hvordan HIFOs 
medlemmer opplever at disse mulighetene 
faktisk er. 

Noen medlemmer som har engasjert 
seg spesielt i denne saken ble på forhånd 
invitert til å komme med forslag til 
spørsmålsformuleringer. Det praktiske 
arbeidet med utforming av undersøkelsen 
ble overlatt til en arbeidsgruppe bestående 
av Synne Corell, Ulrike Spring og styrets 
leder. 

Nedenfor vil resultatene presenteres 
spørsmål for spørsmål, med en 
oppsummering til slutt. Først litt 

om oppbygningen. I første del av 
undersøkelsen ønsket vi å fange opp hvor 
mange som faktisk har vært i kontakt med 
Arkivverket i løpet av det siste året, og på 
hvilke måter. Vi kartla også respondentenes 
alder og arbeidssted. I annen del ønsket 
vi å finne ut mer rundt fem utvalgte 
tjenester: scan-on-demand, meråpen 
lesesal, Arkivportalen, Digitalarkivet og 
arkivfaglig veiledning på lesesalen. Her 
ønsket vi å vite både hvor mange som har 
benyttet seg av de ulike tjenestene, og i 
hvilken grad våre medlemmer har vært 
fornøyde med tilbudet. Det siste aspektet 
ble målt gjennom besvarelser i fritekstfelt. 
De har blitt flittig benyttet. Flere har 
kommet med presise tilbakemeldinger 
som er svært nyttige å ta videre med 
Arkivverket. Samtidig er det krevende å 
gjengi noe samlet bilde av tilbakemeldinger 
fra fritekstfelt. Vi har likevel forsøkt å 
antyde noen overordnede trekk. I siste 
del av undersøkelsen ble deltakerne bedt 
om å identifisere de tjenestene som er 
aller viktigst for dem, og vurdere hvordan 
Arkivverkets tjenester treffer en som 
forsker. Helt til slutt var det mulighet for 
å gi utfyllende kommentarer i fritekstfelt. 

Av de 119 respondentene svarte 102 at 
de hadde vært i kontakt med Arkivverket i 
løpet av det siste året. Det neste spørsmålet 
viser hvilke tjenester som faktisk har vært 
benyttet av de som svarte ja på foregående 
spørsmål (se figur A). 80 prosent av de 
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som har vært i kontakt med Arkivverket, 
har benyttet seg av Digitalarkivet og 
Arkivportalen, mens noe over halvparten 

Figur A.

Figur B.

Når det gjelder hvilke lesesaler som 
har vært besøkt, skiller Riksarkivet seg ut 
(se figur B). 52 respondenter har besøkt 
lesesalen i Oslo fysisk. Statsarkivene i 
Trondheim og Tromsø følger deretter, 
mens mindre enn ti respondenter har 
besøkt hver av de øvrige lesesalene.

Med hensyn til arbeidssted og alder 
viser fordelingen her samme mønster som 

Figur D.

har foretatt minst ett fysisk besøk til en 
lesesal. Litt under 20 prosent har søkt om 
scan-on-demand.

i medlemsundersøkelsen i 2020 (figur 
C og D). Det kan tyde på at deltakerne 
er representative for medlemmene som 
helhet. Rundt 40 prosent av respondentene 
jobber på universitet eller høgskole, 25 
prosent er frilans- eller oppdragsforskere, 
mens rundt 25 prosent er ansatt ved 
museum, arkiv eller bibliotek. Bare noen 
ganske få lærere og studenter har deltatt. 

Figur C.
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35 respondenter har søkt om og fått 
materiale digitalisert (scan-on-demand). 
Disse ble så spurt i hvilken grad de er 
fornøyde med hvordan dette har fungert. 
Flertallet sa seg enten meget fornøyd eller 
ganske godt fornøyd. Likevel betoner flere 
at scan-on-demand bare er et supplement, 
ikke en erstatning for fysiske arkivstudier. 

Bare elleve har søkt om og fått tilgang 
til lesesal på bestilling utenom ordinær 
åpningstid. Av disse er flertallet passe 
fornøyd med hvordan dette har fungert. 
Én påpeker i sitt svar at når man må søke 
minst to uker på forhånd, og når man i 
tillegg må ha nøyaktige arkivreferanser 
til materialet, da blir dette «tilbudet» i 
praksis lite nyttig.

Når det gjelder arkivfaglig vei-
ledning på lesesalen, har 60 prosent av 
respondentene benyttet denne tjenesten 
det siste året. Flertallet er godt fornøyd, 
mens flere svarer at dette ikke er så 
relevant for dem. Mange framhever de 
ansattes velvilje og servicemindedness. 
Samtidig gir flere uttrykk for en frykt 
for at tilbudet framover vil bli svekket. 

Tre av fire respondenter har brukt 
Digitalarkivet det siste året. Flertallet er 
passe fornøyd, og det er flere som er meget 
fornøyd enn som er misfornøyd. Det 
pekes på en rekke områder der tjenesten 
kan forbedres. Vanskelig navigering 
er hyppigst nevnt. Flere peker på at 
Digitalarkivet fungerer best for materiale 
som i utgangspunktet er logisk ordnet, 
og at tjenesten generelt er vanskelig å 
bruke for uerfarne brukere. Manglende 
koblinger generelt, og til Arkivportalen 
spesielt, trekkes også fram av flere. Noen 

har gitt detaljerte tilbakemeldinger om 
hva som kunne vært bedre. Ett eksempel 
er å fjerne begrensningen på hundre sider 
for eksportering. 

Det er Arkivverkets tjenester 
som støtter opp om, eller begrenser, 
historikernes muligheter til å drive 
forskning som har stått i fokus i denne 
undersøkelsen. Ett spørsmål kartla derfor 
hvilke tilbud som oppleves som viktigst 
(figur E). Her er svarene nokså tydelige: 
betjente lesesaler med lang åpningstid på 
åpne dager, skårer høyest, mens rundt 
halvparten framhever det som viktig at 
lesesalene også er åpne i skolens ferier. Et 
hovedtrekk er at mange tilbud oppleves 
som viktige for godt over halvparten av 
respondentene: at det er enkelt å bruke 
Digitalarkivet (rosa søyle), at det er 
enkelt å komme i kontakt med ansatte 
i Arkivverket (brun), at det fins tilgang 
til veiledning av ansatte med arkiv- og 
historiefaglig kompetanse (grønn), og at 
det er enkelt å bruke Arkivportalen til 
søk, framfinning og bestilling (grå). Like 
tydelig er det i disse svarene at scan-on-
demand (29 pst.), meråpen lesesal etter 
søknad (22 pst.) eller det at så mye som 
mulig blir digitalisert så fort som mulig (21 
pst.), ikke oppleves som avgjørende for at 
historikerne skal ha gode forskningsvilkår. 

På spørsmålet om hvor fornøyd man 
er med Arkivverkets forskertjenester alt 
i alt, svarer halvparten «passe» (figur F). 
Den andre halvparten fordeler seg jevnt 
på hver side; en av fire er «godt fornøyd», 
mens til sammen en av fire er enten «lite 
fornøyd» eller «svært lite fornøyd». Kun 
én av respondentene er «svært fornøyd».

Figur E.

Figur F.
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I fritekstfeltet helt til slutt i 
undersøkelsen, kunne respondentene 
foreslå saker som HIFO kan ta opp med 
Arkivverket i kommende kontaktmøter. 
73 benyttet seg av muligheten. Her mottok 
vi svært mange og gode forslag. Blant de 
punktene som ble framhevet av flere, kan 
nevnes: beholde vitenskapelig kompetanse 
i Arkivverket, sikre tilgjengelighet 
til fysisk arkivmateriale, satsing på 
OCR, opprettholdelse av statsarkivene 
som regionale kontaktpunkter, bedre 
informasjon om tilbud som meråpen 
lesesal på bestilling, chatfunksjon med 
arkivarer, ønske om klargjøring av 
vurderingskriterier for søknader om scan-
on-demand, utvikling av brukertjenester 
for digitalt skapte arkiver, betydningen 
av at Arkivverket har ansatte med 
kunnskap om eldre arkiv, og ønske om 
at Arkivverket er enda mer innstilt på 
samarbeid med fagmiljøene i utvikling 
av sine tjenester. 

Oppsummert kan vi si at svarene i 
undersøkelsen bekrefter den forståelsen 
styret har lagt til grunn for sitt arbeid 
overfor Arkivverket de siste årene. 
Resultatene er sånn sett ikke overraskende, 
men det er svært verdifullt å kunne 
dokumentere dette ved å henvise til en 
relativt omfattende undersøkelse som 
denne. Et sammendrag av resultatene ble 
presentert for Arkivverket i kontaktmøte 
5. desember. Det var et meget konstruktivt 
møte. Vi opplever at Arkivverket på 
forhånd hadde positive forventninger 
til at undersøkelsen kunne brukes til å 
gjøre forskertjenestene enda bedre. Vi har 
også sett at konkrete tilbakemeldinger fra 

respondenter i undersøkelsen umiddelbart 
har blitt tatt tak i på operativt nivå. 
Samtidig vil dokumentasjonen fra denne 
undersøkelsen gjøre HIFO enda bedre i 
stand til å fronte vårt hovedstandpunkt, 
også på vegne av og sammen med andre 
brukergrupper: digitalisering er vel og 
bra, men tilgang til de fysiske arkivene 
under kyndig veiledning fra ansatte i 
Arkivverket, er fortsatt viktigst.

Aktuelt

Norgeshistorie på øret 

Podkast-mediet har et stort potensial for å nå unge målgrupper. Norgeshistorie 
ved Universitetet i Oslo lager radioprogram og podkast i samarbeid med NRK 
med et mål om å vise relevansen og mangfoldet i norsk historie.

Ungdom og podkast

På bussen, langs veien eller på trening. 
Du ser dem overalt. Unge mennesker 

med øretelefoner eller airpods, litt i sin 
egen verden. De hører ikke bare på 
musikk. 1 av 3 i alderen 18 til 29 år 
sier at de lytter til podkast hver dag. 
Ifølge Ipsos lytter 76 prosent menn og 
69 prosent kvinner i alderen 18 til 29 år 
på podkast, og 7 av 10 podkastlyttere er 
under 40 år.1 

Ikke rart det koker i podkastmarkedet 
der flere store medie- og forlagshus nå 
satser tungt på podkast-mediet. Tallene 
viser tydelig at podkast-mediet gir en 
mulighet til å nå ut til unge målgrupper 
– som elever og studenter. 

Norgeshistorie på NRK P2
Norgeshistorie ved Universitetet i Oslo 
har siden 2020 laget radioprogram i 
samarbeid med NRK. Norgeshistorie 
på NRK P2 er et forskningsbasert 
program der arkeologer og historikere 
formidler sin kunnskap. Programmene 

Ane Bjølgerud Hansen
Universitetslektor UiO og 
webredaktør på Norgeshistorie.no

er kringkastet «på direkten» på NRK P2, 
men ligger også ute som podkast, det 
vil si lydfiler som hvem som helst kan 
strømme når de selv har lyst, i appen 
NRK Radio.

Norgeshistorie er nå etablert som et 
fast program på NRK P2 og begge parter 
ser verdien av dette samarbeidet: 

- For Norgeshistorie er det verdifullt 
å publisere på NRK-plattformen fordi 
vi når langt ut. Over 100 000 har hørt 
på hvert program på radio og i NRK-
appen, sier Ellen Cathrine Lund, faglig 
leder på nettstedet Norgeshistorie og 
programleder for Norgeshistorie på radio. 

- NRK er på sin side interesserte 
i samarbeidet fordi Norgeshistorie 
kan by på det som samsvarer med 
allmennkringkasteroppdraget til NRK 
med å drive folkeopplysning. 

Så langt er det laget tre serier med 
over ti program: Norges vei til rikdom – om 
norsk økonomisk historie fra 1814 til i dag, 
Samenes historie og Middelalderen og oss. 

- Serienes styrke er at det er fagfolkene 
selv som kommer til orde og får fortelle 
og forklare. Vi opplever at det er stor 
interesse blant fagfolk for å delta. De 
ser betydningen av å formidle, og 
formidlingsgleden de har, smitter over 
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på lytterne. Folk lærer mye, forteller de 
oss. Selv om dette er en UiO-produksjon 
er vi opptatt av at lytterne skal få høre 
de beste på sitt fagfelt. Fagfolk fra alle 
landets universiteter, UiO, NTNU, 
Universitetet i Tromsø og Sørøst-Norge 
har deltatt i seriene, sier Lund. 

Lærere en viktig målgruppe
Målgruppene for seriene er alle som 
er interesserte, men spesielt lærere, 
elever og studenter har vært viktige 
målgrupper. For lærere kan seriene gi 
faglig påfyll og inspirere til nytt innhold 
i undervisningen. 

- For elever og studenter kan podkast 

gi et kjærkomment avbrekk fra lesingen. 
Radio og podkast er et godt supplement 
til lærebøker, sier Lund som mener at det 
ikke er et enten-eller.

- Podkast kan fint sameksistere med 
bøkene og fungere som inspirasjon til å 
lese mer av de samme fagfolkene.

Gjennomtenkte produksjoner
Emil Nicklas Johnsen er idéhistoriker 
og produsent av Norgeshistories 
podkaster og forteller at produksjonen 
er arbeidskrevende, men også givende 
og meningsfull. 

-Vi forholder oss til læreplaner, 
aktualiteter og vurderer nøye hvilke 

serier vi skal lage i samråd med våre 
kollegaer på IAKH, og selvfølgelig med 
NRK, som er de som til syvende og sist 
vurderer hva de vil publisere, akkurat som 
et forlag. Vi må levere kvalitet og tilpasse 
innholdet til lytterne. Seriene er ikke laget 
for fagfolk, selv om også de kan like å høre 
på, men den brede offentlighet, noe NRK 
hele tiden minner oss på, ler Johnsen. 

Historien om luksus
Nå jobber Lund og Johnsen med en ny 
radioserie om luksus gjennom historien. 
Den nye serien er et nytt konsept med 
flere medvirkende, mer musikk og større 
lydbilde. For både Norgeshistorie og NRK 
er det viktig å nå de unge målgruppene 
og vise verdien og aktualitet av historisk 
kunnskap. NRK publiserer serien 
sommeren 2023.

Undervisningsopplegg med lydklipp 
Norgeshistorieredaksjonen har også 
publisert undervisningsopplegg med 
lydklipp fra radioseriene. Det er 
tidkrevende å konkretisere læreplanen i 
fagfornyelsen. Derfor har redaksjonen i 
Norgeshistorie lagt vekt på å konkretisere 
kompetansemålene med tema fra samisk 
og norsk historie, og på den måten legge 
til rette for lærere i videregående skole som 
skal undervise i disse temaene.

Norgeshistorie ønsker å tilby opplegg 
som inviterer til utforsking, trening av 
kildekritikk og dybdelæring. Ved å bruke 
lydklipp får elevene lytte til forskerne 
/ fagfolkene, et innslag som kan være 
spennende i undervisningen og skape 
variasjon, som alltid er noe elevene 
etterlyser.

Ellen Cathrine Lund og Emil Nicklas Johnsen står for Norgeshistories radio- og podkastproduksjoner. 
Foto: Olaf S. Christensen / UiO.

Alle landets videregående skoler har 
fått tilsendt hefter i januar 2023 som 
inneholder QR-koder til oppleggene som 
er publisert på Norgeshistories nettsider. 

I stikkord:
• Podkast er lydfiler kringkastet via 

Internett og kan lyttes til når brukeren 
selv ønsker det, via datamaskiner, 
smarttelefoner eller nettbrett. 

• Norgeshistorie er en forskningsbasert 
historiepodkast fra Universitetet i Oslo. 
Programmene sendes på NRK P2 og 
finnes i appen NRK radio.

• I Norgeshistorie deltar arkeologer 
og historikere fra hele landet i å formidle 
norgeshistorie.

•Et hefte med undervisningsopplegg 
basert på serien «Samenes historie» med 
lydklipp, kilder og artikler er sendt 
ut til alle landets videregående skoler. 
Oppleggene finnes digitalt på www.
norgeshistorie.no/undervisningsopplegg 

1  Ipsos SoMe-Tracker 2022

Scann QR-koden for å komme til oppleggene.
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Etter en rekke utsettelser var krigsfilmen 
og storsatsningen Kampen om Narvik 

i julen å se på norske kinolerreter. 
Filmen forteller historien om den tyske 
invasjonen av Narvik fra perspektivet 
til ekteparet Gunnar og Ingrid Tofte 
og viser tydelig krigshandlingenes 
omkalfatrende påvirkning på det lille 
bysamfunnet. Filmens epilog informerer 
seerne om at slaget var det største slaget 
på norsk jord under andre verdenskrig. 
I så måte kan det også påstås at det er 
overraskende hvor lenge det har tatt at 
det norske kinopublikum har fått en 
inngående skildring av slaget, et slag 
som ikke bare var av store proporsjoner i 
norsk perspektiv, men også internasjonalt. 
Spørsmålene er imidlertid om filmen 
innfrir forventningene samt om den våger 
å belyse de vanskelige og vonde sidene 
ved kampene, eller om den hovedsakelig 
bidrar til å bygge opp under velkjente 
nasjonale heltemyter. 

Hitlers første nederlag og 
«Helten fra Narvik»

Kampen om Narvik karakteriseres 
ofte som Hitlers første nederlag i andre 

Aktuelt

Kampen om Narvik – nasjonal heltemyte 
eller oppgjør med fortiden?

Andreas Eliassen Grini 
Vitenskapelig assistent ved Institutt 
for moderne samfunnshistorie

verdenskrig. Slaget var en sentral del av 
den tyske invasjonen av Norge, hvor 
byen sammen med en rekke andre 
norske byer ble besatt i en koordinert 
tysk militærinnsats natten til 9. april 1940. 
På ulike måter representerte disse byene 
– derunder Narvik, Oslo, Trondheim, 
Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Egersund og Arendal – strategisk viktige 
mål for den tyske hærmakten. For Narviks 
del lå byens betydning i dens rolle som 
isfri utskipningshavn for jernmalmen 
utvunnet i de nord-svenske gruvene i 
Kiruna, noe som også fremheves i filmens 
åpningsscene. 

I likhet med de andre norske 
byene ble Narvik hurtig besatt av det 
tyske Wehrmacht. Dels skyldtes dette 
at bykommandanten Konrad Sundlo 
oppga byen uten kamp, tross direkte 
ordre om å kjempe. Den tyske kontrollen 
over byen skulle imidlertid ikke forbli 
ubestridt lenge. Allerede natten til 10. 
april ankom en britisk flotilje inngangen 
til Ofotfjorden og sperret denne for tyske 
skip, med påfølgende bombardement. De 
innesperrede tyske skipene ble raskt senket 
eller gjort stridsudyktige. Overlevende 
tyske marinegaster sluttet seg til de tyske 
hærstyrkene på land. 

Knappe to uker senere ble de 
tyske landstyrkene utsatt for en norsk 
motoffensiv under ledelse av generalmajor 

Carl Gustav Fleischer, etter hvert forsterket 
av britiske marineinfanterister, polske 
soldater fra Podhale-brigaden og franske 
alpejegere, spesialisert på krigføring i fjell. 
Motoffensiven var så vellykket at Hitler 
den 17. april tillot Wehrmacht-soldatene 
å la seg internere i Sverige. Hærledelsen 
beordret imidlertid generaloberst Eduard 
Dietl og soldatene under hans kommando 
å forsvare byen og det nærliggende 
området.

Den norske og allierte motoffensiven 
lyktes, og den 28. mai ble de gjenværende 
tyske soldatene tvunget ut av Narvik by. 
Wehrmachts første store nederlag i andre 
verdenskrig var et faktum. Imidlertid 
hadde de allierte styrkene allerede 24. mai 
fått ordre om å trekke seg ut av Narvik for å 
settes inn på den nylig åpnede vestfronten, 
der Tyskland hadde invadert Frankrike 
og Benelux-landene 10. mai. Dette ble 
den norske regjeringen og hærledelsen 
først informert om i starten av juni, kun 
dager før retretten var gjennomført. Dietls 
bergjegere, som hadde trukket seg tilbake 
i fjellene etter overgivelsen av Narvik, 
viste seg som for sterke for de gjenværende 
norske soldatene og gjeninntok byen 8. 
juni.

Narvik ble et viktig symbol for alle 
de krigførende partene, ikke kun for 
nordmenn, men for de allierte så vel 
som for tyskerne. Slagets symbolske verdi 
vedvarte for alle deltakende sider langt 
inn i etterkrigstiden. For nordmennene 
ble det et symbol på motstanden mot 
okkupasjonsmaktens overmakt, for de 
allierte ble slaget et bevis på at Wehrmacht 
lot seg beseire, og for tyskerne ble slaget 
et prov på bergjegernes særlige evner 

til krigføring under krevende forhold. 
Endelig gav det Dietl en særstilling 
innenfor det tredje riket, anerkjent som 
«Helten fra Narvik». Slik heter det i et tysk 
tilbakeblikk: «Når gruppe Narvik holdt ut 
videre og i så måte under de vanskeligste 
forhold mot en vidt overlegen fiende, så er 
dette å takke deres befalsmanns ubøyelige 
vilje og hardhet, så vel som troppenes 
seighet.» (Klatt, 1958, s. 65). 

Krig ute og krig hjemme
Hva filmen angår, er spørsmålet ikke 
bare hvordan dramatikken lar seg fange 
på skjermen, men også hvordan den 
fremstiller betydningen slaget fikk for 
de berørte partene. Siden Max Manus 
i 2008 har produksjonen av norske 
krigsfilmer tiltatt, og det er kommet en 
rekke norske filmatiske fremstillinger av 
andre verdenskrig. Gjennomgående har 
disse filmene, Max Manus (2008), Kongens 
Nei (2016) eller Den 12. mann (2017), 
tematisert heltemodige nordmenns kamp 
mot en overmektig okkupasjonsmakt og 
den tvangen nordmenn ble underlagt 
som følge av invasjonen, og føyer seg 
slik inn i rekken av eldre filmer slik som 
Englandsfarere (1946), Shetlandsgjengen 
(1954) og Ni liv (1957). Få av disse filmene 
har i særlig grad gått utenfor fortellingen 
om «de gode» mot «de onde», den 
patriotiske fortellingen som ble etablert 
i den første etterkrigstiden, om enn med 
unntaksvise forsøk på dette i eksempelvis 
Svik (2009) eller Den største forbrytelsen 
(2020). Kampen om Narvik blir stående 
i en mellomstilling, hvor dens sentrale 
problemstilling er hvordan konfliktlinjene 
i en krigssituasjon ikke nødvendigvis lar 
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seg ordne etter klare kriterier. Filmens 
tittel indikerer at dette er en krigsfilm 
som i all hovedsak fokuserer invasjonen 
og de dramatiske kamphandlingene i og 
rundt byen, men det blir raskt klart for 
seerne at dette kun er ett av to sentrale 
tema i filmen.

Filmen skildrer kampene om Narvik 
fra de to perspektivene til ekteparet 
Gunnar og Ingrid Tofte (spilt av Carl 
Martin Eggesbø og Kristine Hartgen). 
Gunnar involveres som nøytralitetsvakt 
og deltar i den senere gjenerobringen 
av Narvik, mens Ingrid forblir i den 
okkuperte byen. Slik forsvinner raskt 
fokuset på selve kamphandlingene tittelen 
forespeiler, og det settes i stedet fokus på 
de to protagonistenes ulike opplevelser av 
slaget og dets følger. Gunnars opplevelser 
presenteres som en klassisk heltehistorie 
med et klart skille mellom de «gode» 
og de «onde», supplementert av stadige 
patriotiske sanger, dikt og monologer, og 
hvor humaniseringen av de tyske soldatene 
i all hovedsak forblir utelukket. 

Filmens fortelling om Ingrids liv i 
byen undersøker derimot i betraktelig 
større grad hvordan hverdagslivet var langt 
fra enkelt underlagt en okkupasjonsmakt, 
og hvor konfliktlinjer i større grad var 
uklare og sågar vekslende. Dette illustreres 
godt av den mer eller mindre sjarmerende 
tyske konsulens rolle i Narvik. Ingrids 
møte med denne og hennes forsøk på å 
beskytte både seg selv og sønnen viser 
hvordan særlig kvinner i det okkuperte 
Norge plutselig kunne befinne seg i 
situasjoner de ble uglesett og fordømt 
for i ettertid.

Kampen om Narvik er grunnleggende 

todelt, hvor filmens to deler forenes og 
stilles opp mot hverandre i sluttscenene. 
Konfrontasjonen mellom ekteparet som 
til slutt gjenforenes illustrerer på godt vis 
hvordan krigen og dens konsekvenser i 
ettertid ikke bare bør vurderes fra ett 
enkelt perspektiv. Spørsmålet er om 
ikke forsøket overskygger andre og 
eventuelt mer interessante perspektiver. 
På den ene siden skildres et militært 
helteepos etter gamle og veletablerte 
narratologiske retningslinjer, hvor 
filmen ikke tar opp de mer utfordrende 
gråsonene ved krigshandlingene i Narvik. 
Eksempelvis vises det kun forbigående 
til bykommandanten Konrad Sundlo og 
hans overgivelse av byen. Overgivelsen var 
i direkte strid med ordre fra generalmajor 
Carl Gustav Fleischer, og Sundlo hadde 
dessuten vært medlem av Nasjonal 
Samling siden 1933. Han tok et valg som 
endte med utfall i okkupasjonsmaktens 
favør (Jacobsen, 2022, s. 135). Videre 
griper heller ikke filmen anledningen 
til å vise hvordan de alliertes handlinger 
ikke alltid kan anses som ærerike eller 
gode, utover halvformulert kritikk av det 
engelske bombardementet av byen og en 
delvis kritisk fremstilling av den britiske 
konsulen. Det nevnes for eksempel ikke at 
allierte og polske styrker bedrev regelrette 
henrettelser av tyske soldater som hadde 
overgitt seg (Zayas & Rabus, 1989, s. 42).

Det er også påtagelig at franske 
soldater forblir stumme bi-karakterer og 
at de polske soldatene forsvinner stort sett 
helt, noe som er synd med tanke på slagets 
viktige posisjon i både det franske og 
polske kollektive minnet om krigen i dag. 
Det understreker trolig at filmen er ment 

for et norsk publikum. Samtidig fører 
filmens doble perspektiv til at en rekke 
av de mest fascinerende aspektene ved 
selve krigshandlingene gjemmes bort bak 
stillbilder som «to uker senere», en periode 
hvor de franske og de polske soldatenes 
gjorde en særlig innsats. Det samme 
gjelder det meste av krigshandlingene 
i Narvik-fjellene, grunnleggende for 
slagets symbolverdi i ettertid og dets ulike 
tilnærmet mytologiserte former for de 
involverte på begge sider.

Skildringene av krigshandlingene 
blir stående igjen som dramatiske 
fremstillinger av en krigssituasjon, uten at 
dette nødvendigvis oppleves nyvinnende. 
Kun unntaksvis heves særpreget i Narviks 
stridshandlinger frem og jeg sitter som 
seer til dels igjen med følelsen av at 
dette kunne vært et hvilket som helst 
slag under andre verdenskrig. Derfor 
blir skildringen av hverdagslivet og 
forholdet til okkupasjonsmakten stående 
igjen som filmens mest interessante 
aspekt. Ingrid gjøres til representant 
for de mange menneskene som under 
okkupasjonen av Norge ble slitt mellom 
lojaliteten til sitt land, til sin familie og sin 
selvoppholdelsesdrift. Dette kunne uten 
videre vært det sentrale temaet for filmen, 

og kunne gjort den til en både viktigere 
og bedre film. Det kan altså synes som 
om ønsket om å lage en action-drevet 
krigsfilm har kommet i veien for de mer 
komplekse aspektene ved slaget.

Konkluderende bemerkninger
Sammenfattende kan filmen sies å vitne 
om en storstilt satsning på å fremstille 
en av de mest dramatiske episodene i 
den norske krigshistorien. Den evner 
godt å vise frem hvordan krig sjeldent 
kan vurderes etter enkle kriterier, men 
spørsmålet er om filmen ikke hadde vært 
bedre tjent med å heller bestå i to ulike 
filmer. Da kunne på den ene siden de rene 
stridshandlingene i Narvik blitt viet den 
oppmerksomhet slaget fortjener, samtidig 
som at muligheten kunne ha blitt grepet til 
å vise gråsonene som finnes i fortellingen 
om Narvik. På den andre siden kunne en 
fremstilling med fokus på det hverdagslige 
i enda større grad vist hvordan kvinner, 
barn og andre sivile opplevde en helt 
annen krig enn soldatene som var kalt til 
å forsvare landet. At Gunnar ved filmens 
slutt velger Ingrid idet han får beskjed 
om å «kjempe for det han har kjært», får 
dermed ikke den slagkraften det kunne 
ha fått, og kanskje også burde ha blitt gitt.

Jacobsen, Alf R. (2022). Slaget om Narvik. Oslo: Cappelen Damm. 
Klatt, Paul. (1958). Die 3. Gebirgs-Division. Bad Nauheim: Verlag Hans-Henning Podzun. 
Zayas, Alfred-Maurice de & Rabus, Walter. (1989). The Wehrmacht War Crimes Bureau, 
1939-1945. Lincoln: University of Nebraska press. 
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Historielæreren

Kulturminner og kjerneelementer

«Hus og folk i Moss» er et tverrfaglig prosjekt der elevene utforsker og formidler 
kulturminner. 

Siden 2019 har VG3 elever på Malakoff 
videregående skole i Moss forsket og 

formidlet lokalhistorie med utgangspunkt 
i byens mange kulturminner, nærmere 
bestemt vernede hus fra 1800-tallet. 
Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid 
mellom norsk og historie, og med deltakelse 
fra flere eksterne samarbeidspartnere. 
Det tar utgangspunkt i Wikipedias årlige 
konkurranse «Wiki loves monument» og 
kulturminneregisteret på kulturminnesok.
no. Husenes historie formidles i artikler på 
Wikipedia, beboernes livsverden utfoldes 
i kreative digitale fortellinger og hele 
prosjektet avsluttes med gruppesamtaler 
rundt elevens erfaringer, utfordringer og 
læringsutbytte. Den røde tråden i både 
utviklingen av prosjektet og i elevenes 
arbeid er kjerneelementene.

Konkurranse og dybdelæring
Prosjektet startet med at banneret «Wiki 
Loves Monument» dukket tilfeldig opp på 
min skjerm i forbindelse med litt vanlig 
faktasjekking før undervisning. Dette 
er en årlig konkurranse der Wikipedia i 
samarbeid med riksantikvaren, ønsker å 

sette fokus på kulturminner og oppmuntre 
brukerne til å bidra med artikler og 
fotografier. Brukerne får poeng for 
artikkelens omfang, antall henvisninger, 
opplastning av bilder og så videre. Kravet er 
at artikkelen skal omhandle et kulturminne 
registrert på siden kulturminnesok.no. Som 
det fremgår av bildet, har Moss mange 
registrerte kulturminner, herav over hundre 
vernede hus og bygg. Flere av disse ligger 
i umiddelbar nærhet til Malakoff VGS.

 Konkurransen og databasen ga meg 
umiddelbart inspirasjon til undervisning 
knyttet til  den gang eksisterende 
læreplanmål om lokalhistorie og arkitektur. 
I etterfølgende samtaler med kollegaer ble 
vi raskt enige om at potensialet var større 
enn konkret kunnskap om lokalhistorien, 
samt at vi ville bruke det som forberedelse til 
fagforfornyelsen. Dermed var lokalhistorien 
ikke lengre bare målet for læring, men et 
middel for å oppnå dybdelæring. Da vi 
startet utviklingen og planleggingen av 
prosjektet, var ikke hele den nye læreplanen 
publisert, og prosjektet ble derfor 
utviklet med utgangspunkt i begrepene 
«historiebevissthet», «utforskende historie 
og kildekritisk bevissthet» og «historisk 
empati». Dette har vist seg å være en 
fordel, da det gir mer f leksibilitet og 
setter dybdelæringen fremfor konkret 
fagkunnskap i sentrum.

Klostergata 26a, 2019.
Fotograf: Sarah Foldvik. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Klostergata_26_
og_26A%2C_Moss.jpg

«Klostergata 26a i Moss, tidligere gatenummer var 28»
Fotograf: Gustav Lindman / Moss By- og Industrimuseum.
https://digitaltmuseum.no/021018493903/klostergata-26a-i-moss-tidligere-gatenummer-var-28
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I løpet av prosjektets første fire år har 
det vært noen variasjoner med tanke på 
varighet, antall deltakende klasser, eksterne 
samarbeidspartnere og ikke minst husenes 
lokasjon. Men prosjektet har fulgt følgende 
oppskrift: Ved skolestart blir elevene delt 
inn i grupper og får tildelt et vernet hus 
på kulturminnesok.no. I de neste seks til 
åtte ukene skal elevene utforske historien 
til huset og dets beboere. Elevene må 
underveis koordinere og konsolidere 
arbeidet, gjennom logg, egenvurdering 
og hyppig veiledning. Parallelt med det 
åpne og utforskende oppdraget, får elevene 
undervisning i sentrale historiefaglige emner 
som industrialisering, demokratiutvikling, 
ideologier og nasjonsbygging. I norskfaget 
får de innsikt i litteraturhistorien, dens 
kjennetegn og utvalgte tekster fra samtiden. 

 I tillegg kommer aktiviteter utenfor 
skolen og møte med eksterne aktører, 
som byvandring, fotografering av 
husene, omvisning på Moss By- og 
Industrimuseum, workshop og veiledning 

Ved å bruke kartet på kulturminnesøk får elevene overblikk over registrert kulturminner i området. 
Ved å klikke seg videre inn på huset får de tilgang til registrert informasjon om huset. Dette er 
inngangsporten til den videre utforskning. Skjermklipp fra kulturminnesok.no. Dato: 01.10 2019

med lokalhistorikere. I denne prosessen 
forlater elevene ikke bare klasserommet, 
men også grunnboka og andre «elevrettede» 
materialer. I stedet gir de seg ut på ukjent 
og endeløst terreng: Digitalarkivet, gamle 
aviser på Nasjonalbiblioteket, bøker om 
lokalhistorie, intervjuer med nåværende og 
tidligere beboere som de mest fremtredende 
eksemplene. 

«Hus og folk i Moss» er designet 
for å utvikle elevenes læringsstrategier, 
samarbeidsevner og bevissthet om faget 
og egen læring. Målet er at elevene skal 
innta rollen som produsenter av fremfor 
konsumenter av kunnskap. Derfor har vi 
delt prosjektet inn i tre deler som alle er 
tett knyttet til de nevnte kjerneelementer: 
Wikipedia-artikkel, digital fortelling og 
avsluttende gruppesamtale. 

Wikipedia-artikkel  
Siden prosjektet tar utgangspunkt i 
konkurransen «Wiki Loves Monuments» 
er Wikipedia-artikkelen en naturlig kjerne 

i prosjektet. Elevene starter med å finne 
huset på kulturminnesøk og får da tilgang 
til noe informasjon om huset. Deretter 
begynner utforskningen: Gjennomgang 
av matrikkelregistre og sammenligning av 
gamle og nye kart for å få oversikt over huset 
opp gjennom historien. Har husnummeret 
endret seg? Har gatenavnet endret 
stavemåte? Har husets form endret seg? 
Deretter blir de introdusert til Digitalarkivet 
der de må finne huset i folketellinger, 
brannregistre og tinglysninger. Her kan 
de være heldige å finne opplysninger om 
antall beboere, antall leiligheter, om de 
hadde høns i bakgården, når huset har blitt 
kjøpt, solgt, forsikret med mer. Til slutt kan 
de gå på videre oppdagelsesferd i gamle 
aviser på Nasjonalbiblioteket, hjemmesiden 
til Moss historielag og ikke minst i bøker 
på biblioteket for å finne mer informasjon 
knyttet til huset, beboere, gata, byen og 
samtiden. I denne prosessen utvikler de 
kildekritisk bevissthet og kompetanse 
knyttet til sammenhenger og perspektiver. 

Som det fremgår av denne forenklede 
fremstillingen, så er det en lang og krevende 
prosess. Elevene (og lærere) får derfor hjelp 
av ulike «eksperter». Lokalhistorikere, 
bibliotekarer, byantikvaren, lærere fra 
Bygg- og anleggsteknikk og det lokale 
By- og Industrimuseet. Dette bidrar til å 
tydeliggjøre for elevene at de driver med 
forskning, og ikke repetisjon fra læreboka. 

På fire år har elevene dokumentert og 
utforsket historien til husene og beboerne i 
håndverkerboligene i Klostergata, butikkene 
i Kongens gate, de små arbeiderboliger 
på Moss jernverk og i dette skoleår var 
det den delen av Værlegata, som ikke ble 
revet i forbindelse med utbygging av ny 
togstasjon. Erfaringen til nå er at noen 

elever motiveres av konkurransen, noen 
merker på ansvaret av at arbeidet publiseres, 
mens alle får en konkret forståelse av hva 
Wikipedia egentlig er, og hvorfor de ofte 
«advares» mot å bruke Wikipedia som kilde. 
Men fremfor alt har elevene fått større 
kunnskap om lokalhistorien, og ikke minst 
sammenhengen mellom byens fortid og 
deres egen nåtid. Og hver klasse har uten 
unntak endt opp i faglige blindveier og 
utfordringer. Hva gjør man hvis man ikke 
finner noe særlig informasjon? Hva kan 
man ta med i en Wikipedia-artikkel? Og 
er det greit å publisere historien til vanlig 
folk fra fortiden? For elevene var dette en 
kilde til frustrasjon, for læreren en kilde til 
gode samtaler, refleksjon og dybdelæring. 

 Digital fortelling
I den digitale fortelling kommer norskfaget 
tydeligere i spill, da elevene både i 
innhold og i form skal vise kunnskap 
om litteraturhistorien, bruke virkemidler 
og velge sjanger. Den historiefaglige 
kompetansen står fortsatt sentralt, og 
omhandler særlig kjerneelementene 
«historisk empati, sammenhenger og 
perspektiver» og «utforskende historie og 
kildekritisk bevissthet». Fortellingen er 
oppdiktet, men må foregå innenfor den 
historiske konteksten. Mens Wikipedia-
artiklene er skrevet etter samme mal, 
har det vært stor variasjon i de digitale 
fortellingene hos de ulike elevgruppene. 
Elevene har blant annet brukt fotografier, 
egne tegninger, skuespill, radioteater og 
rekonstruksjon i Minecraft til å formidle 
sine egne fortellinger. Som eksemplene 
nedenfor viser, bruker elevene kunnskap 
og kompetanse fra begge fag til å skape 
kreative og faglig relevante fortellinger. 
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• Elevene leste en avisartikkel om 
en arbeider som hadde drukket seg til 
døden. Alder, etterlatte og stilling passet 
med beboeren deres. Etter å ha drøftet de 
etiske aspekter knyttet til faglig formidling, 
endret elevene på navn, alder og sted og 
laget en fortelling knyttet til alkohol som 
et samfunnsproblem.

• Elevene fant ut at en kvinne i huset 
deres hadde fått barn utenfor ekteskap. De 
koblet dette til litteraturen fra realismen 
og lagte en trist fortelling om kvinnerollen 
og sosial stigmatisering knyttet til sex før 
ekteskap.

• Elevene fant ut at en av beboerne 
i huset ernærte seg med kolonialhandel 
og senere som skipsmegler på starten av 
1900-tallet. De fant informasjon om 
Norge under første verdenskrig og lagde 
en fortelling som formidlet etiske dilemma 
knyttet til å sette sjømenns liv i fare for å 
tjene penger.

En styrke ved å supplere Wikipedia-
artikkelen med et mer kreativt elevprodukt 
er at elevene i større grad får mulighet til 
å bruke sin faglige innsikt og oversikt i 
begge fag til å skape sammenhenger og sette 
konkrete hendelser i perspektiv, uten å være 
like begrenset som på Wikipedia. De får 
mulighet til å utforske historien, samtidig 
som at de utvikler historiebevissthet og 
historisk empati.

Avsluttende gruppesamtale
Som en kulminasjon på et langt og 
omfattende prosjektarbeid, skal elevene 
avslutningsvis forberede seg til og 
gjennomføre samtaler med resten av 
gruppen og begge faglærere. Samtalen 
kan inneholde noen konkrete særfaglige 
spørsmål, men omhandler primært 
spørsmål knyttet til arbeidsmetoder, 

informasjonskompetanse, refleksjoner 
rundt hvordan de har brukt sin kompetanse 
og hvilke utfordringer de har hatt. Elevene 
får også her mulighet for å legge fram 
kunnskap og refleksjoner som ikke passet 
til kravene i de to andre vurderingene. Som 
forberedelse har lærerne lest artikkelen, 
sett den digitale fortellingen, lest elevenes 
logg og sett gjennom øvrige arbeid fra 
prosjektet. 

Den avsluttende samtalen har dermed 
dobbel hensikt. For det første er den med 
på å sikre rettferdighet. I motsetning til 
en klassisk prøve der elevene får samme 
«oppgave og pensum», er det en mer 
uklar og kompleks korrelasjon mellom 
artiklenes innhold og elevenes kunnskap 
og kompetanse. De kan faktisk ha vært 
uheldig med kildetilfanget på det tildelte 
hus. I tillegg gir samtalen også læreren 
mulighet for å få bekreftet differensiert 
nivå i gruppens kunnskap, kompetanse og 
refleksjon. For det andre bidrar samtalen 
til å tydeliggjøre prosjektets mål og 
læreplanens fokus på underveisvurdering 
i faget. I samtalen får elevene mulighet 
for å sette ord på og reflektere over egen 
læring. Det formative aspektet tydeliggjøres 
ytterligere ved at alle tre produktbeskrivelser 
og tilhørende vurderingskriterier er 
strukturert og formulert med utgangspunkt 
i kjerneelementene. Dermed får elevene 
konkrete fremovermeldinger knyttet 
til kildekritisk bevissthet, forklaring av 
sammenhenger, historisk empati med mer. 

 Nytt av året har vi tilføyd et fjerde 
element i prosjektet. Elevene skal planlegge 
og gjennomføre et åpent møte i regi av 
Moss historielag, der medlemmer og 
andre interesserte får innblikk i elevenes 
arbeid, resultater og refleksjoner. Møtet 
blir avholdt i februar.

Perspektiver
Hvert år har vi avsluttet prosjektet med 
en grundig evaluering. Elevene har svart 
på spørreskjema, lærerne har evaluert 
og vurdert prosjektene individuelt og 
i felleskap. Som det ofte er med slike 
evalueringer, er det variasjon mellom elever, 
klasser og kull , samt mellom lærerne i blant. 
Evalueringene peker dog på noen sentrale 
utfordringer knyttet til både elevenes og 
lærernes mestringsforventninger. Det er 
et stort og krevende prosjekt for begge 
parter, uten at det nødvendigvis resulterer 
i at elevene får veldig gode karakter eller 
jubler over prosjektet. Men det er heller 
ikke målet.

 Prosjektet har en egenverdi, uavhengig 
av karakterer og begeistring. Først og 
fremst gjennom en tydelig forankring i 
fagfornyelsen og kjerneelementene, hvilket 
betyr at det er den langsiktige læringen som 
er i fokus. I tillegg har prosjektet også en 
verdi ved at elevene utvikler utholdenhet 
og selvstendighet, samtidig som elevene 

lærer samarbeid både innad i gruppene, 
men også med eksterne aktører. Fra et 
lærerperspektiv er det åpenbart at prosjektet 
forutsetter at de deltakende lærere opplever 
eierskap til prosjektet. Først og fremst 
krever det kunnskap om lokalhistorien, 
og ikke minst grunnleggende bruk av 
digitalarkivet, redigeringsverktøy på 
Wikipedia og andre digitale ressurser. På 
grunn av omfanget og varigheten krever 
det også en del forberedelse og fortløpende 
koordinering mellom de deltakende lærere 
og samarbeidspartnere. 

 Avslutningsvis er det verdt å bemerke 
at dette på ingen måte er en fasit på 
undervisning tilpasset fagfornyelsens 
visjoner eller læreplanens vektlegging av 
kjerneelementene. Det er en av mange 
mulige tilnærminger til dybdelæring 
som utvikler kildekritisk bevissthet, 
historiebevissthet og historisk empati. 
Samtidig som at elevene faktisk produserer 
og formidler historie til andre enn 
faglæreren. 

       Liste over noen av de nettstedene som elevene anvender: 

«Wiki Loves Monuments 2022»: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:
Wiki_Loves_Monuments_2022_in_Norway/en
Kulturminnesøk: https://www.kulturminnesok.no/
Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/
Nasjonalbiblioteket: https://www.nb.no/
Digitalt Museum: https://digitaltmuseum.no/
Moss Historielag: https://www.mosshistorielag.no/ 
Mossehistorien: https://mossehistorien.no/

Elevenes produkter (med forbehold om endringer) kan finnes på 
www.wikipedia.no.Søk på «Klostergata», «Kongens Gate», 
«Henrich Gerners Gate», «Verket» eller «Værlegata».[2]
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Historielæreren

Oddbjørn Hofseth
Lektor og historikar, Sentrum vgs.

Verdsutstillinga i Paris i 1937: Kjelde nytta 
som vindauge inn til mellomkrigstida.

I dette undervisningsopplegget kan eit 
grundig blikk på ei kjelde gje ein god 

inngang til å forstå mellomkrigstida, 
ved å plassere ei tilsynelatande «enkel» 
kjelde inn i ein stor samanheng. 
Dette opplegget kombinerer tolking 
av fotografi, elevrefleksjonar og enkel 
elevforsking, samt at det speler på elevane 
sine forkunnskapar. I tillegg er den 
aktuelle kjelda synt fram både digitalt og 
fysisk som vil gje forskjellige opplevingar 
av kjelda, og opplegget vil gje høve til å 
problematisere kjelda gjennom bruken 
av fagomgrepa leivning og beretning. 
Elevane må på førehand ha ein viss 
kjennskap til epoken vi i dag kallar 
mellomkrigstida (viktig å understreke 
at dette omgrepet kom i bruk seinare).1

Dette opplegget kan ta 60-90 minutt, 
og krev litt forarbeid av læraren, som 
bør kunne vere ein habil forteljar, 
og kunne kombinere hurtig mellom 
tavlebruk,  lysbilete, elevmedverknad 
og vere ordstyrar. Ein viktig ressurs for 
læraren er essayet Det store huset midt i 
verden, av Peter Englund, som ein kan 
ta utgangspunkt i for å levandegjere 
kjelda.2 Det er iallfall dette essayet 
som er utgangspunktet for det skisserte 

opplegget. Det vil seie, ein treng ikkje 
presentere essayet, men hovudtrekka i det 
kan nyttast som ei sterk og engasjerande 
forteljing som hjelper elevane «inn i 
kjelda» og epoken.

Først viser læraren eit lysbilete med 
forsida av postkortet der den øvste teksten 
er fjerna. Spørsmålet er: Kva ser vi her? 
Elevane vil kjenne att Eiffeltårnet og 
klare å dekode skrift, men ikkje særleg 
meir. Deretter sender læraren rundt 
postkortet i klassa, slik at dei opplever 
kjelda fysisk.3 Det er eit enkelt postkort, 
ein forbrukargjenstand, ein suvenir. Men 
postkortet er ikkje så enkelt, aktuelle 
spørsmål som ein kan skrive opp på 
tavla er: Kva er det vi ser her? Kva er 
denne kjelda? Kva viser ho til? No kan 
elevane få leite på nett; Kva var Paris Expo 
1937? Eit enkelt google-søk vil gje mange 
treff. Så kan ein skrive opp stikkord frå 
elevane på tavla, og får eit tankekart å 
reflektere rundt. Med desse stikkorda kan 
ein byrje å diskutere verdsstoda i 1937, 
spansk borgarkrig, tysk terrorbombing, 
ny «oppfinning», Frankrike sin posisjon 
på denne tida, minnet om den første 
verdskrigen og oppgjeret etter den, og 
anna som dukkar opp. Her er det viktig at 
elevane får seie akkurat kva dei tenker på, 
alle assosiasjonar kan vere interessante. 
Her kjem det gjerne fleire innspel og 
refleksjonar, og kjelda «veks» på elevane 
når dei får ta på henne.
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Er du også en historielærer som sitter tankefull 

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

tanker om historieundervisning med andre. Har du brukt spennende 

undervisningsressurser, fått elevene til å fordype seg i kildearbeid eller 

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

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

Neste steg er å gå inn i eit digitalt 
kart over utstillinga, ved å gå inn 
på https://www.f lickr.com/photos/
dalbera/15767923177/. Her kan elevane 
«gå inn i kartet» og orientere seg fram 
til bygningane vi ser på postkortet, 
og vil gje dei ei oppleving av korleis 
forskjellige kjelder viser det same på 
særs forskjellig vis. Ein vil då sjå at dei 
to store bygningane  til høgre og venstre 
er bygningar sett opp av Tyskland og 
Sovjetunionen. Då kan læraren stille 
spørsmål som: Kvifor står desse to 
statane (merk: eg nyttar omgrepet 
stat, ikkje nasjon, dette skiljet kan vere 
nyttig å reflektere kort rundt i denne 
samanhengen). Kvifor er dei plasserte 
slik? Kvifor er dei så like? Skil storleiken 
på desse to bygningane seg frå andre i 
utstillinga? Kva står statane for på dette 
tidspunktet? Her passar det at læraren 
fortel historia til desse monumenta, slik 
det står skrive i essayet til Englund. Då 
er det fint å ha ein lysbiletpresentasjon 
klar, som visualiserer forteljinga. 
Dette er ei historie om den ideologiske 
kampen mellom to totalitære regime, 
som munna ut i ein presentasjon av 

kultursmaken til totalitære regime og 
«size is everything». Den vidare historia 
til Sovjetunionens statue på toppen av 
den sovjetiske bygninga er interessant, då 
monumentet var ei industriell nyvinning 
i seg sjølv på denne tida, men som og 
har ei vidare historie som strekker seg 
gjennom mange tiår. Mellom anna vart 
ho nytta som del av opningsseremonien 
til OL i Sotsji i 2014.

Til slutt kan ein spørje: Korleis vart 
denne verdsutstillinga forstått i Noreg? 
Her vil elevane finne lite gjennom 
google-søk, men elevane kan leite på 
nb.no og sjå etter avisomtaler der. Her 
kan og refleksjonar rundt primære og 
sekundære kjelder bli tekne opp.  Ikkje 
minst vil ein løfte seg litt frå det nasjonale 
perspektivet som ofte historiefaget er 
farga av.

Dette er eit opplegg som ikkje 
handlar om å skape noko eller finne 
riktige svar, men som skal øve opp 
elevane i historiefagleg refleksjon og 
medvite kjeldearbeid. Målet er at 
elevane skal få eit tydeleg inntrykk av 
dei nervøse åra i Europa få år før den 
andre verdskrigen. 

Dalbéra, Jean-Pierre. 1. januar 2013. www.flickr.com. Funnet 4. januar 2023. https://www.flickr.
com/photos/dalbera/15767923177/.
Englund, Peter. 1997. Brev fra nullpunktet. Oslo: Universitetsforlaget.

1 Sjå artiklar om undervisingsopplegg av underteiknande i Historikeren 1 og 2 2022, der første 
verdskrig og tidleg mellomkrigstid blir handsama på tilnærma lik måte.
2 Det står i essaysamlinga Brev fra nulllpunktet skrive av Peter Englund (1997)
3 Det finst mange slike postkort og fotografi frå verdsutstillinga i 1937 på Ebay til ein billig penge.

 

Referanser 
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I eit land der det finst ein Amerika-ekspert 
omtrent på kvart einaste nes, var det 

ikkje overraskande at det ville komme fleire 
Amerika-beretningar i kjølvatnet av dei 
politiske eskapadane som har prega USA 
under og etter Trump. Hausten 2022 kom 
det ut heile tre bøker om USA, alle mynta 
på ein brei norsk lesarkrins. To av dei, 
Hans Høegs Vår mann i Washington og 
Thomas Seltzers Amerikansk karmageddon, 
er basert på personlege erfaringar med det 
amerikanske samfunnet. Spesielt Seltzer 
sett sine refleksjonar om opphavslandet 
sitt inn i ein samtidshistorisk kontekst med 
mange tilvisingar til debattane i USA. 

Bokmelding

USA – the good, the bad, the ugly?

James Godbolt
Professor emeritus, 
Universitetet i Sørøst-Norge

Hilde Eliassen Restad: 

Det amerikanske paradokset. Politikk 
– samfunn – historie
Cappelen Damm Akademisk, 2022.
273 sider.

Den tredje boka, Det amerikanske 
paradokset, skriven av Hilde Restad, har 
eit langt meir akademisk preg. Restad 
er statsvitar og kjent som kommentator 
på amerikansk politikk. Likevel er boka 
tungt forankra i USAs historie, og Restad 
trekkjer opp dei lange linjene i USAs 
institusjonsbygging. Bokformatet gir 
Restad høve til å ploge djupare enn det 
vi er vande med i norsk offentlegheit som 
nærmast druknar i podkastar og kortfatta 
prosastykke. Formatet og nivået i denne 
framstillinga minner om grand old man 
i Nord-Amerikastudiar Ole Moens 
Annerledeslandet – USA frå 2009.

Innfallsvinkelen til å forstå USA 
finn vi i tittelen til boka Det amerikanske 
paradokset. Restad argumenter for at USA er 
eit paradoks; USA utgjer eit samansurium 
av the good, the bad and the ugly. Nasjonen 
er tufta på tvungen migrasjon (slavar 

importerte frå Afrika), og folkemord på 
Amerikas urfolk, dei nordamerikanske 
indianarstammene. Samtidig har det 
amerikanske samfunnet heilt sidan 
kolonitida vore eit land der settlarar og 
seinare immigrantar har kunna leve eit 
relativt fritt liv, både som individ og 
folkegruppe. Landet byrja som eit politisk 
eksperiment der ein demokratisk politisk 
kultur utvikla seg i løpet av 1800-talet. 

I dei første seks kapitla presenterer 
Restad rammene for amerikansk 
politikk. Gjennomgangen av grunnloven, 
valsystemet, partistrukturen og dei ulike 
maktinstansane gir eit godt grunnlag for 
å forstå dagens politikk som resultat av 
ei historisk utvikling. Restad kan ikkje 
klandrast for å skrive «whig-history» der 
historia endar i ei samtid prega av framsteg 
og harmoni. Det fremste eksempelet ho 
viser til er lagnaden til svarte amerikanarar i 
siste delen av 1800-talet. Etter borgarkrigen 
vart svarte inkluderte i det politiske 
systemet, men seinare opplevde dei eit 
enormt tilbakeslag med diskriminering 
gjennom segregeringslovverket Jim Crow og 
trakassering utført av mellom anna Ku Klux 
Klan. Eit anna eksempel på manglande 
framgang er valsystemet. Trass i den blodige 
borgarkrigen har valsystemet lenge fungert 
som eit brukbart kompromiss, men Restad 
stiller spørsmålet om ikkje valordninga etter 
hundreårskiftet har sett sine beste dagar. 

I dei siste fire kapitla tek Restad på seg 
kommentatorhatten som offentlegheita 
kjenner godt til. Ho analyserer den 
polariserte tilstanden i dagens USA ved å 
ta oss med på eit djupdykk i amerikansk 
statsvitskapleg forsking. Ho skaper ein 
naturleg overgang frå det historiske til det 
samtidige ved å vise kontrasten mellom 

på den eine sida den historiske utvidinga 
av røysteretten og på den andre sida den 
oppheta stemninga rundt valavviklinga i 
dag, til dømes manipulering av valdistrikta 
(gerrymandering) og ymse klagar om fusk. I 
diskusjonen om polarisering gir Restad ein 
nyansert presentasjon av omgrepet og ulike 
teoriar. Sjølv har ho sans for forklaringa som 
legg vekt på republikanaranes vending mot 
høgreradikalisme og -populisme, såkalla 
asymmetrisk polarisering. Polarisering pregar 
begge dei to partia, men Restad meiner at dei 
autoritære tendensane hos republikanarar 
signaliserer at høgreradikalismen utgjer 
ein større fare for det amerikanske 
politiske systemet enn venstrevendinga 
hos demokratane. 

Restad skriv ut frå ein idealistisk 
ståstad der ideologi og identitetar spelar 
hovudrollene i samfunnsutviklinga. Men 
er rasisme, patriotisme, hatet mot eliten 
(les: Hillary Clinton) nok til å forklare 
den høgrepopulistiske vendinga hos 
amerikanske veljarar? Eit økonomisk 
perspektiv på det politiske systemet er 
så godt som fråverande i framstillinga til 
Restad. Rett nok blir økonomisk nedgang 
og sosial ulikskap nemnt i samband 
med den amerikanske draumen, men 
klassetilhøva, slik som m.a. Thomas 
Piketty har skildra, får knapt med plass. 
Større fokus på økonomiske forhold ville 
også ha bidrege til å forklare polariseringa 
på venstresida. Restad meiner at det 
demokratiske partiet nærmast har stått 
stille ideologisk, mens høgresida har glidd 
ut i radikalisme og stundom ekstremisme 
som under storminga av kongressen i 
januar 2022. Det faktum at Bernie Sanders 
dreiv valkamp som erklært sosialist og att 
på til fekk overveldande oppslutning frå 
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demokratiske veljarar vitnar om at det 
har skjedd store ideologiske forskyvingar 
også på venstresida, om ikkje i eliten i Det 
demokratiske partiet. Eit fellesnemnar hos 
det polariserte Amerika er frustrasjon over 
politikken som ikkje fungerer i kvardagen. 
Det gjeld for tidlegare industriarbeidarar 
som må ta til takke med låglønna arbeid 
eller fattige studentar som ikkje har råd 
til å ta eller gjennomføre utdanning. Her 
kunne Restad gjerne ha lytta til Seltzer.

Restad seier sjølv at ho ikkje ønskte 
å skrive ei generell og dermed noko 
overf latisk innføring karakteristisk 
for lærebøker i områdestudiar. Og det 
har ho lykkast med. Ho bruker ein 
personleg tone, mellom anna ved å 
bruke sine erfaringar frå USA (Virginia) 

til å illustrere faglege poeng, først og 
fremst om rasisme. Restad greier stort 
sett balansegangen mellom å analysere 
akademisk og formidle populærvitskapleg. 
Med over 460 fotnotar og ei litteraturliste 
på 25 sider er framstillinga utvilsamt 
forankra i forsking. Det blir då 
merkeleg når Restad påstår på side 218 
at somme kommentarkollegar (USA-
korrespondentar), er med på å formidle 
eit noko karikert bilde av USA utan at ho 
dokumenterer det.

Innvendingane bør likevel ikkje 
skugge for det positive i framstillinga, 
spesielt vektlegging av eit historisk 
perspektiv. Ikkje berre har Restad klart 
å gje ein solid analyse, men ho har også 
lykkast med å gjere det på lettfatteleg vis. 

Et av hovedspørsmålene forfatteren 
ønsker å besvare, er hvorfor helt 

vanlige mennesker ble med i det som 
i ettertid kalles Rinnanbanden, eller 
Sonderabteilung Lola, som var den tyske 

Bokmelding

Rinnanbanden

Erik Olsen
Pensjonert lektor i historie

Aage G.Sivertsen: 

Rinnanbanden. Infiltrasjonen. 
Torturen. Oppgjøret.
Kagge Forlag, 2022. 
377 sider.

Angiveren Henry Rinnan og historien 
om hans beryktede samarbeid med 
Gestapo i Trondheim under andre 
verdenskrig tør være kjent for mange 
historieinteresserte fra før. Denne 
boken er likevel verd å få med seg 
ettersom den har med stoff som 
tidligere ikke har vært offentlig kjent.

betegnelsen på banden. Den bestod 
av om lag 70 angivere for det tyske 
sikkerhetspolitiet med base i Trondheim 
og ble ledet av den karismatiske Henry 
Oliver Rinnan fra Levanger. Etter 
krigen ble 10 av dem henrettet, og de 
fleste fikk lange fengselsstraffer eller 
livstidsdommer.

Rinnans arbeidsmetoder bestod av å 
framstå som troverdig motstandsmann, 
men som i virkeligheten skaffet seg 
informasjon om den illegale aktiviteten 
i Midt-Norge og ga den videre til 
okkupanten. Etter hvert fikk han så stor 
tillit hos tyskerne at han kunne opptre på 
egenhånd og organisere virksomheten sin 
for eget forgodtbefinnende. Han bygde 
opp et nettverk av såkalte «negative 
agenter», som trodde de jobbet for 
den norske motstandsbevegelsen, men 
som forsynte Rinnan med det han 
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trengte for å rulle opp og utlevere de 
involverte til tyskerne. Han opererte 
også helt selvstendig som torturist og 
drapsmann under avhør i det såkalte 
«Bandeklosteret» han disponerte i 
Trondheim. 

De som kan kalles «positive 
agenter» og som åpenbart jobbet for 
Rinnan og var klar over det, mottok fast 
månedslønn og dagpenger når de var 
ute på reiseoppdrag. Det var i starten 
lettjente penger for enkle oppdrag, men 
etter hvert ble det vanskelig, for ikke å si 
umulig, å komme seg ut av virksomheten 
hvis man ikke ville mer. De «negative 
agentene» fikk også godtgjørelser.

I rekrutteringen av intetanende 
motstandsfolk opererte R innan 
med en rekke dekknavn, men han 
ble aldri avslørt, takket være hans 
utrolige hukommelse. Fascinerende er 
historien om hvordan Rinnan infiltrerte 
kommunistene i Trondheim og skaffet 
dem en trykkpresse slik at de kunne 
trykke illegale nyheter. Samtidig fikk 
han liste over kontaktpersoner som 
skulle ha aviser og flygeblad. Hans 
oppdragsgiver i Trondheim, Gestaposjef 
Gerhard Flesch, ble svært fornøyd og 
forsto at han hadde plukket ut rett 
mann. Rinnan fikk opplæring i tyske 
forhørsteknikker og etter hvert utnevnt til 
SS-Untersturmführer. Hans opprulling 
av Englandstrafikken over Ålesund, der 
en rekke nordmenn i lang tid hadde 
flyktet over havet i fiskefartøyer, ga ham 
full frihet og frie økonomiske tøyler til 
å drive sin virksomhet på egen hånd. 

Høsten 1943 f lyttet Lola sin 
virksomhet til Jonsvannsveien 46, 
og der ble kjellerlokalene brukt som 

avhørssenter med brutale torturmetoder. 
Dette ble det såkalte «Bandeklosteret» 
der fanger ble utsatt for tortur av verste 
sort. Kapitlet inneholder også en rystende 
beretning om Rinnans brutale framferd 
for å avdekke illegale skytevåpen i Vikna. 
Siden våpnene ikke ble funnet, ble to av 
de sivile gislene henrettet av Rinnans 
folk og dumpet i sjøen.

En annen historie verdt å nevne er 
planene om å kidnappe Rinnan. Det 
var senere statsminister John Lyng 
(H) som sto for planene, men det hele 
mislyktes av flere årsaker. Lyng ble senere 
aktor i saken mot Rinnan etter krigen. 
Forfatteren stiller ellers spørsmål ved det 
faktum at eksilregjeringen i London ikke 
forsto hvor farlig Rinnan var og beordret 
likvidasjon. Det skjedde ikke, og i stedet 
ble det altså planlagt å kidnappe ham 
eller lure ham over til Sverige. Ingen 
av delene ble det noe av. Som hevn for 
aksjonen mot Rinnan ble det første 
og eneste kjente tilfelle av tortur av en 
kvinne foretatt i Bandeklosteret. Rinnan 
sto selv for torturen. Åtte kommunister 
fikk sin dødsdom. 

Høsten og vinteren 1944-1945 
ble det mer og mer klart at krigen 
nærmet seg slutten. Likevel fortsatte 
R innanbandens akt iviteter, og 
tortur av fanger ble dagligdags. Flere 
bandemedlemmer begynte å reagere, 
men å hoppe av ble ensbetydende med 
selvmord. Brutaliteten bare fortsatte og i 
ett tilfelle ble tre fanger skutt og etterlatt 
på kjellergulvet, mens Rinnan og en 
av hans betrodde gikk opp og la seg til 
å sove for kvelden. Dagen etter måtte 
likene parteres for å få plass i kistene 
som viste seg å være for korte.

Ved krigens slutt besluttet Rinnan å 
stikke av til Sverige via Verdalsfjellene. 
Over 30 bandemedlemmer var med 
i fire biler. Etter ei uke i fjellene, 
mandag 14.mai, 15 km fra grensen, 
ble Rinnan og fem andre oppdaget og 
arrestert. Rinnan hadde overbevist sin 
elskerinne om at en ny krig ville bryte 
ut mellom vesten og Sovjet, og at han 
selv ville få jobb hos de allierte som 
etterretningsekspert.

I bokas del 3, «Oppgjøret», får 
vi først ta del i Rinnans fluktforsøk 
fra sin celle på Misjonshotellet i 
Trondheim, deretter en redegjørelse for 
landssvikoppgjøret og gjeninnføringen 
av dødsstraff i den norske straffeloven. 
Det endte som kjent med at 45 personer 
ble dødsdømt, 37 av dem ble henrettet, 
hvorav 25 var nordmenn. Henry Oliver 
Rinnan var en av dem.

Selve rettssaken mot Rinnanbanden 
foregikk i Trondheim i lokalene til 
Frostatings lagmannsrett. 30 bande-
medlemmer ble behandlet under ett. 
De så bemerkelsesverdig uberørte 
ut, og de velfriserte kvinnelige 
bandemedlemmene med Kitty 
Grande i spissen, lot til å nyte pressens 
oppmerksomhet. Rinnan selv satt 
stort sett med et smil om munnen 
når han ikke holdt sine innlegg eller 
svarte på spørsmål. Vi får en grundig 
gjennomgang av de enkelte tiltaltes 
forklaringer og direkte sitater fra 
forhandlingene inntil dommene 
forkynnes en etter en. Den første av 
de 17 påstandene lød som ventet: Henry 
Rinnan dømmes til døden. Da hans 
forsvarere skulle nedlegge påstand, 
overlot de det til Rinnan selv: «Jeg 

er anklaget for landsforræderi, jeg 
nedlegger påstanden blank frifinnelse». 
Vi vet hvordan det gikk. Kl.05.10 om 
morgenen 1.februar 1947 ble han skutt 
på Kristiansten festning.

Bokas siste del, «Skjebner», handler 
om hvordan det gikk med enkelte av de 
som ikke ble skutt og som fikk sitt liv 
preget av det de hadde vært involvert i. 
Uansett var de nok ikke klar over hva 
som ventet dem den dagen de skulle 
tilbake til hverdagen igjen. En av dem 
kalte det for «å tulle seg bort under 
krigen». 

Med sine 398 sluttnoter, en 
omfattende kildeoversikt og et eget 
kapittel om kildegrunnlaget for de fire 
hoveddelene gir forfatteren oss innblikk 
i det omfattende arbeidet som ligger 
bak boka. Etter at landssvikarkivet ble 
åpnet i 2015, har forfatteren tatt fatt på 
et enormt kildemateriale og har vært 
nødt til å begrense framstillingen av 
et utvalg saker som Rinnan og hans 
kumpaner var involvert i.

Boka er godt skrevet, men antall 
navn på personer er såpass omfattende 
at det kan være krevende å holde 
oversikten underveis. Noen ganger 
kommer personene altfor overraskende 
på leseren og kan virke forstyrrende. Det 
er likevel en så rystende og total mangel 
på menneskelighet som leseren innvies 
i at man har vanskeligheter med å legge 
boka fra seg. Rinnans kynisme mot folk 
han møter og kvinner han forfører har 
nesten ingen grenser. Det går som en 
rød tråd gjennom hele beretningen. 
Spørsmålet om hvorfor folk ble med i 
dette angiveriet mot egne landsmenn er 
likevel ikke helt lett å få øye på.
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Fotospalten

Mediehistorisk inntog på Vippetangen

Arthur Tennøe
Seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Referanser

Fra Konge-Indtoget 25-11-05. Kongen gaar i land. H. Abel, Christiania.1905. Postkort. 
Fotografi. Nasjonalbiblioteket.

1905 var et år for viktige endringer. 
Den internasjonale Postkortunionen 

endret reglene for utformingen av postkort 
slik at tekst kunne skrives på adressesiden 
mens hele baksiden kunne brukes til bilde. 
Slik ble postkortet i stadig økende grad et 
viktig medium for publisering og allmenn 
tilgjengeliggjøring av fotografier. Postkortet 
ble en formidler av et bredt spekter av saker, 
offentlige og private. Motivene kunne være 
knyttet til viktige begivenheter. H. Abel 
var en av flere virksomheter som satset på 
dette produktet.   

En av de største begivenhetene dette 
året var den nyvalgte kong Haakons 
ilandstigning på norsk jord 25. november 
1905 på Vippetangen i Christiania. Klokken 
er syv minutter på ett og høydepunkt 
nærmer seg. «De Øieblikke, som nu kom, 
vil være fotograferet i alle de Menneskers 
Indre som havde den Lykke at være 
tilstede.»1 Og byens virkelige fotografer 
som Wilse, Skarpmoen m.fl. var på plass 
og gjorde opptak av begivenheten. Tåke 
og snøbyger gjorde at opptaksforholdene 
ikke var de klareste; Aftenposten dekker 
saken med både fotografi og tegninger. Og 
begivenhetene kunne brukes i postkort. 

Det sentrale motivet i H. Abels bilde 

er kongen i det øyeblikket han beveger 
seg ut av skipet Heimdal. Ventende 
på bryggen er mottakelseskomiteen 
fra formannskapet i Christiania, 
deriblant lærer Elise Heyerdahl, på dette 
tidspunkt Europas eneste kvinnelige 
bystyremedlem. Bak kongen kan vi 
skimte noe hvitt, som er dronning Maud 
og kronprins Olavs bekledning, de blir 
dekket av en mann med kamera; en 
filmfotograf som har rettet kameraet 
mot Maud og Olav. Den ledende 
aktøren i den tidlige utviklingen av kino 
i Norge, Hugo Hermansen, fikk nemlig 
plassert en av sine filmfotografer, den 
svenske reportasjefotografen Charles 
Magnusson, om bord på Heimdal.2 
«Kongeindtoget» blir dekket av en 
rekke filmfotografer. Det er den første 
store mediebegivenheten av denne 
typen i Norge. Aktualitetsfilmene 
kunne straks vises på de mange 
nyopprettede kinematografene i landet, 
som en forløper for kringkasting. 
Filmene ble omtalt som «bildeserier», 
«levende fotografier» eller «4000 
øieblikksfotografier fra Kongeindtoget». 
Hermansen var bevisst det nye mediets 
historiske rolle og tok initiativ til å 
opprette et nasjonalt filmarkiv der 
kongefilmene ble det første bidraget. 
«Fra Kongeindtoget 25-11-05» viser 
oss også et mediehistorisk inntog på 
Vippetangen.

1Aftenposten, søndag 26. november 1905, s. 1.
2 Dahl, Hans Fredrik m.fl. Kinoens Mørke, Fjernsynets Lys. Oslo: Gyldendal, 1996, s..29.
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