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årt samfunn er for tiden gjennomsyret av teknologi. Vi styrer hus og bil med smarttelefonen, vi snakker med høyttaleren og hele arbeidsdagen tilbringes
bak en skjerm. Digital utvikling og digitalisering er
blitt selve målestokken for mange ledere som søker å effektivisere arbeidsplassen, drevet fram av politikere som ønsker seg et
strømlinjeformet arbeidsmarked. I et samfunn som vårt, der de
humanistiske fagene er under økende press, er et historisk blikk
på teknologi viktigere enn noensinne.
For hvordan endte vi opp her vi er nå? En klisjé kanskje, men
likevel et legitimt spørsmål å stille når man reflekterer over hva
som har drevet den vestlige utviklingen fremover. Svaret på det er
åpenbart komplisert, men det er vanskelig å komme unna at teknologi har vært en premissleverandør for utvikling i alle deler av
verden - ikke bare vår. Det er lett å tenke at våpenteknologi er det
som vinner kriger, slik som de 139 britiske soldatene som «holdt
stand» mot 4000 zuluer, eller de 500 spanjolene som styrtet aztekerriket. Men vi skal ikke lenger tilbake enn Vietnamkrigen for
bevis på at en overlegen militærmakt ikke alltid er nok for å senke en innbitt motstander.
Teknologi har drevet sivilisasjonene fremover gjennom både
evolusjoner og revolusjoner. Jordbruksrevolusjonen, som kanskje
riktigere burde omtales som jordbruksevolusjonen, var i all hovedsak en serie teknologiske nyvinninger som la grunnlaget for
dannelse av det vi i dag kaller de første sivilisasjonene. Det var
teknologiske nyvinninger som førte fram akveduktene i Romerriket, som førte vikingene over havet og opp Engelske kanaler
og det var teknologiske nyvinninger som sendte europeerne for å
oppdage andre kontinenter, hvor de raskt måtte erkjenne at disse
var oppdaget fra før.
Boktrykkerkunsten la grunnlaget for lese og skrivetrening for
allmuen i Vesten og skipsteknologi la grunnlaget for at polynesiske samfunn kunne dannes på øyene i Stillehavet. Den første og
andre industrielle revolusjon skulle snu opp ned på menneskers
produktivitet, og ikke minst, ødeleggelseskraft. Teknologi kan
være et gode og et onde.
Vi i redaksjonen er stolte av å presentere årets fjerde og siste
utgave. Den har tekster som opererer med et teknologibegrep i
både vid og snever forstand. Industri, bompenger, revolusjon og
fred er alle stikkord for tekstene i 2010-tallets aller siste Fortidnummer. På temaet teknologi har vi fått noen særdeles gode tekster denne gangen. Professor i historie ved UiO, Finn Erhard Johannessen, har skrevet en interessant artikkel om før-industriell
teknologi med eksempel fra Årdal i Indre Sogn. Litt lenger tilbake i tid har middelalderhistoriker Arnved Nedkvitne gitt oss
innblikk i noen funn fra sin siste bok i artikkelen «Survival and
ruin of the Norse settlement on Greenland AD 985-1420».
Postdoktor ved Det medisinske fakultet på UiO, Eira Bjørvik,
tar for seg historien om reproduksjonsteknologien og assistert
befruktning de siste 100 årene som baserer dels på doktorgradsavhandlingen hennes. Vi historieinteresserte har godt av per-
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spektiver fra personer utenfor vårt eget fagfelt også. Stipendiat på
Statoil-prosjektet ved UiO har skrevet en god og presis artikkel
om sammenhengen mellom teknologisk utvikling og økonomisk
vekst. Når vi først er inne på økonomi har rådgiver på Fakultet
for landskap og samfunn ved NMBU, Konstantin Anchin, skrevet en svært aktuell artikkel om bompengeavkrevingens historie
og teknologiske utvikling i Norge.
Vi har også vært så heldige og fått et bidrag fra en bachelorstudent i historie på vårt eget UiO. Lærke Ajaaja Madsen Otzen
har skrevet om TV som virkemiddel i arabisk nasjonalisme. Artikkelen er skrevet på dansk og er en fremragende drøftelse av
hvordan TV kan spille en viktig rolle i et samfunns forandring.
Amund Pedersen og Ragnhild Hutchison fra Tidvis er begge
historikere og ledere av prosjektet Oslo havn 1798. De har skrevet
en forklaring av det digitale formidlingsprosjektet med samme
navn og skal for øvrig gi oss en demonstrasjon av dette på Fortids
lanseringsfest.
Av tekster om teknologi har sist, men ikke minst, vårt eget
redaksjonsmedlem og masterstudent på MITRA, Torstein Tofte,
skrevet en svært skarp analyse av den teknologiske moderniseringen i Øst-Asia.
Men utgaven har ikke bare tekster om teknologi. Det er viktig med lokalhistorie fra våre egne omgivelser, og masterstudent i
historie, Henrik Askjer, gir oss nettopp dette med sin glimrende
artikkel om historien bak Torggata Bad. Lektor i historie, Morten Tangen, har skrevet en strålende artikkel basert på sitt masterprosjekt om Bygdefolkets Krisehjelp som eksempel på fellesskap og samarbeid på tvers av klassegrenser i mellomkrigstidens
Norge. Masterstudent i historie, Trond Rasmussen, har skrevet
en strålende kronikk der han drøfter om nasjonalsosialist er den
mest riktige betegnelsen for Quisling.
Professor i historie ved UiO, Hans Jacob Orning skrev en så
førsteklasses artikkel til forrige utgave (fred) at vi følte at den
måtte stå på trykk i tillegg. Vi har derfor også med Ornings artikkel om makt og fred i middelalderens Norge.
Vi har også noen bokmeldinger. En stor takk til våre redaksjonsmedlemmer Svein-Olav Kaurin, Marie Konst og Signy
Alvsåker Øverland for sine flotte anmeldelser av henholdsvis En
kort introduksjon til Snorre Sturlason, Historiker og Dikter av Sverre Bagge (2019); Thor Heyerdahl og Jakten på Atlantis av Per Ivar
Hjeldsbakken Engevold (2019) og Språket som vart norsk av Ivar
Berg (2019).
I «på forskerfronten» har vi denne gangen tatt en prat med
postdoktor på Universitetets vitenskapshistorie ved Universitetet
i Bergen, Dunja Blazevic, om hennes post.dok-arbeid og hennes
beste tips til historiestudenter og fremtidige historikere.
I spalten «i bokhylla» har vi fått et internasjonalt tilskudd
denne gangen. Førsteamanuensis i historie ved University College Dublin, Paul Rouse, har vært så vennlig å dele med oss hvilken
bok som har inspirert ham mest i sitt forskningsarbeid. Vi kan
avsløre at den er skrevet av Oscar Wilde. I tillegg har Førsteama-
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PÅ TEMA

nuensis i historie ved Universitetet i Stavanger, Tyson Retz, også
gitt oss innblikk i hvorfor han mener Patrick Gardiners Theories
of History fra 1959 har vært viktig for ham.
Til spalten «masteroppgaven» har vi fått to tidligere redaksjonsmedlemmer til skrive for oss. Den første er forhenværende
redaktør i Fortid, Erlend Braaten Lundvall med sin masteroppgave «Jeg tror vi alle var glade for å ha våpen om bord!» En undersøkelse og analyse av bevæpningen av norske handelsskip i Nortrahip
i krigsårene 1940-1945 som han leverte våren 2019. Den andre er
tidligere referent og alt-mulig-person i Fortid, Oda Karin Brunsell Harsvik. Hun leverte, på samme tid som Erlend, oppgaven
Å erobre de forlatte skanser: Kvinnene i Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) 1973–1984 som du kan lese mer om her i
Fortid.
Teknologi og økonomi er nært sammenknyttet. Hvem er vel
bedre egnet til å være utgavens «historikeren» enn økonomihistoriker Einar Lie? Ikke vet vi - les Torstein Toftes og Taymour
Bourans intervju med Lie om norsk oljehistorie og hvordan han
endte opp som historiker.
Alt i alt er vi i redaksjonen svært fornøyde med årets siste utgave. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle skribenter og lesere og gratulere med et flott blad.
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FORTID SITT NESTE OG FØRSTE
TEMA FOR 2020 ER «IDENTITET»

Dette nummeret kommer på nett på www.fortid.no
Her finner du også forfatterinstruks.
Frist for å sende inn tekst: 22. Januar
Send inn ditt bidrag til redaksjonen@fortid.no.
NB: Vi tar også imot tekster utenfor tema!
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Historikeren

EINAR LIE
We, two new eager editorial members of Fortid, met up with Einar Lie, professor
of economic history to gain some insights into the career of a historian, the economic history of Norway especially in connection to the oil age and Statoil/Equinor,
and about the differences between history and economics. Einar shared his expertise
with us at the cozy environment of Kafe Niels amidst loud conversations. We started, as always in “the Historian” with the question:

TORSTEIN TOF TE
TAYMOUR BOURAN
MITRA students at UiO

Einar Lie
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ow did you get interested in history?
I think I’ve always been interested in history, from my childhood but especially as
a teenager. It actually took me some time
to get here, because I didn’t start up as a history student. I think I am one of the few in the department
without a masters degree in history. I was always very
interested in history, but I really didn’t know what kind
of jobs or career it could provide me with if I studied
it. Actually studying history was not among any of the
choices I had when I started at the university. I started
with economics, and I have a degree from the Faculty
of Social Sciences and intended to go through the study program, that was at the time five and a half years
with economics and then other courses in mathematics, statistics, econometrics and so on. And then more
or less as a coincidence I took “grunnfag” as it was called at that time, because at that time we had a one year
unit called “grunnfag”, and then “mellomfag” another
term and then you could move on to “hovedfag” I took
“grunnfag” in history as a student at the economics department and became very interested. I think that the
lectures were great and I
remember a few of them
very well. They were very
inspiring and were not
really about contemporary history, which I am interested in now, but older
history. So that is what got me interested in history.
I went back to the economics department and completed my education as an economist and I have hardly ever used it. I specialized in modeling econometrics
and things like that, hard methods so to speak. But
then I gradually got more involved, through some coincidences to research in economic history, and ended up
there. That was contemporary economic history. I think
I was brought in as an economist interested in history.
Because I spent some time, also as a student in what
was called The Center for Technology and Values run
by Francis Sejersted, at that time a professor of economic history here in the department. He was on a long
leave of absence to be a director at this center, and they
had certain large history projects. The first one was about the history of the Ministry of Finance in post-war
history. I was brought gradually into that project. The
project leader Tore Jørgen Hanisch passed away some
years ago, but he was affiliated with the center for some
time. I think from the beginning I was really recruited
as some kind of research assistant and co-author of a
volume about the Ministry of Finance. Then after some
time I was asked if I would write the first out of two
volumes alone, which I did. That was the only volume
that actually came out of the project. I got three years
financed in the project and then after about two years

I started considering whether I should use this as PhD
thesis, Doctor Philos as it was called at that time.
After that I started to take it much more seriously,
but I still believed that I wouldn’t end up in research. I
believed that I had a too mixed background and there
were too few openings. At that time I believed that I
would apply for an ordinary job in the outside world,
and that a PhD would be useful. That actually became
my thesis and I think the book was published in 1995
and I defended my thesis early in 1996. When I finished these three years I intended to apply for a job,
but then Sejersted wanted me at the center. This was
really typical for Sjersted’s way of running the center
and also his connections. I wondered if I should write
about something financed by private enterprise or the
public. At the time I was writing about, what was then
the biggest bank in Norway, Den Norske Creditbank,
who became a part of the merged DNB in the 1980’s.
This bank went from being by far the largest and most
advanced one in Norway, with a very good reputation,
to being close to bankrupt at the merger in 1989 and
then it nearly collapsed. I wanted to write about that
phase but really about the
banking sector, with DNC
as a prism and that would
be very interesting. Sejersted said: “Oh I think I can
arrange that”, and then we
had a meeting with the bank
after Sejersted had talked to them. They said that this
was a good idea and they asked “how much time do you
need, do you need three years?” And I said, “no three
years is too much time, two and a half years should be
enough”. They said yes, and I started with that project.
We also had a large “firma historie” (a history of a company) commissioned from Norsk Hydro, a large industrial conglomerate, which I found very interesting, but
then I was already on the inside and thought that this
was what I was going to do with my life. It was not very
planned way and it was full of coincidences.

I think I am one of the few
in the department without a
masters degree in history

What different perspectives can economists and historians bring to economic questions?
In many countries economic history is organized within the economics department, and it is most often a
kind of a sub-field in applied economics, as they use
data from the past to test theories and develop them.
Economic history has not really given much contribution to economic theory. You applied tools and methods of economics and you use basic calculus on past
data. I have never really been interested in that kind of
economic history, but within that way of doing economic history economics is obviously useful but it is quite
a different approach. If I look at my own practice it is
definitely easier to understand economic planning and
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Equinor, Source: Wikimedia Commons.

economic policymaking and sometimes also business
activities and business history if you know some basic
economics. I have also always been interested in the
intersection of professional knowledge, policymaking
institutions, and politics and society on the other side.
Understanding the professional basis of economics has
been very useful for me in writing for instance the history of finance, which I have come back to two times.
I have written about the Central Bank of Norway and
statistics in Norway and I feel it should not necessarily be so, but I feel that I am taken more seriously by
economists as an economist because they always have
a slight arrogance. They believe that they have some insights no one else has.
What has always fascinated me is that economists,
but it also applies to many other professions and other
areas of expertise too, that they always feel confident
that their knowledge is not temporal or that it is not
colored by a political or social context. That it is developed step by step and that it is always close to perfect,
but always driven by internal forces within the discipline itself, and that what
they have is solid professional insights. Then at times
everything changes and
they look upon past wisdom as very old wisdom
and then they enter a new
phase. I think to actually
study the connections between professional knowledge, society and politics
and how and why it changes is extremely fascinating.
The historicity of knowledge, which economists themselves often does not acknowledge.

mics are changing?
I think now this is changing and that even economists
themselves would agree that it is changing. Before the
financial crisis for instance most economists would say
that free trade and free movement of production factors
like labor and capital would benefit all society and that
was close to a common good. Now most economists are
beginning to doubt that, and some are openly critical
and say that on average or maybe even the nation as a
whole benefits, but that you will have certain groups in
society that will suffer from open borders. For instance
competition from low cost countries, as we have seen in
Europe and the USA. Blue-collar jobs are disappearing
and those previously holding the jobs are left in a much
weaker situation. You can also look at monetary policy
for instance were we now have extremely low interest
rates, what economists call quantitative easing has solved some problems, but they are creating new ones. So
that is not really a policy that is as solid and sustainable
as one used to believe a few years back. I think now we
are obviously in a traditional shift in the discipline. I
would say that the policy mix and the way we do fiscal
and monetary policy in Norway has probably changed
in ten years. And I think that many economists would
agree that what they have is not a perfect system but
it works reasonably well and they don’t know exactly
what else to do or what the future will bring.
We also wanted to ask you about the Statoil/Equinor
project that you are currently running, what are the
aims of this project?
A few words about the project itself, because I used
to organize these kinds of large commission projects.
I have done so several times. You can see that on my
website; Hydro, Ministry of Finance, and I believe
Norges Bank was the last. Then I was also approached
by Equinor, or Statoil as it was called at the time, and
what they wanted was to
have something like two
books written about the
company’s history and I
said, and that was my frank
opinion, was that I was not
really interested in just organizing a book-writing
project, but if we could organize it as a large project.
The first phase with some
post-docs and PhD students and we could have
some grants for master’s students and also make some
seminars and conferences and so on. The second phase
would be to use the basis from the first to write two
books. This kind of project I would be interested in
organizing. That would be a larger project, and much

If I look at my own practice it
is definitely easier to understand economic planning and
economic policymaking and
sometimes also business activities and business history if you
know some basic economics

Do you think we are in a period now where econo-
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Oil Rigg in the North Sea. Source: Wikimedia Commons.

more expensive of course, but it would be more interesting and more fun to integrate it into ordinary university activities. We would have a broader basis in the department. I said that if they would consider a solution
like that then I would be interested. Then they asked if
we would like to make a pilot project we would spend
some time on making a project outline on the oil sector
and Statoil’s history and development and then suggest
specific structure for the project and the phases. I think
that they were pleased with the outline of the idea, and
when it was launched it was on the basis of this pilot
project.
How do State-owned oil companies in other nations
compare to the Norwegian state owned company:
differences and similarities?
There are some similarities of course. When Statoil
was established in 1972, there was a growing OPEC
and growing resource nationalism especially in the
Middle East, but also in other countries; Latin American and so on. Where national oil companies challenged the major companies in the business. That was
large international oil companies, and they really controlled the oil business back then. They had over 70%
of the reserves and controlled the value chain in oil.
Statoil and other companies was established to be a
tool for gaining more national control of the oil business, but also to get a larger share of the income and
the capital from the oil extraction. Now if you look at
the situation today, the national oil companies are the
important agents in the business. They have expanded
internationally. The old oil companies have restructured and merged, and they do not really have the same
size or weight in Norway as they had in 1970s, and
there Statoil is part of the picture; quite similar with
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quick international expansion. They have acquired reserves and other companies and licenses abroad nearly
everywhere. Statoil is now large, I think its the largest
offshore operator in the world and among the 10-12
largest companies in terms of research and production.
The Norwegian history is of course a bit different in
that Statoil is a company in a small democratic nation.
You don’t see that often among the other oil rich countries. If you look at OPEC they have a different background and setting. So if you look at the oil business as
such, the oil extraction has been the largest sector in the
Norwegian economy for quite some time, but at times
the supply and service sector has been the second largest sector and we have large technologically advanced
companies not only in the North Sea, but operating all
over the world. The development of that sector is also
closely connected to Statoil who from the beginning
tried to bring shipyards and suppliers into the North
Sea by giving them tasks and deliveries of course, but
also the very complicated detailed work of making the
standards not adopted to the international, British and
US oil business, but making it accessible for Norwegian suppliers. Therefore developing the competencies
in the Norwegian supply sector. So in those terms the
Norwegian state-owned oil company has fulfilled some
of the expectations of the early 1970s; that one should
gain a much broader national control, and bring onshore activity and industry into the oil business. In this
way it has been extremely successful because it expanded the volume and competence in the business. You
could also say that it makes the Norwegian economy
more dependent upon the oil activities, Statoil and service and supply are all over the world, but still mainly
active in oil and gas industries.
What do you think about the Norwegian attempts
to diversify their economy? Do you think they will
succeed?
I think that the Norwegian dependence upon oil is
much deeper than is reflected in the public- and especially in the political debate. More than twenty per cent
of the public expenditure comes from the oil fund. So
we are highly dependent, not only the oil activity, but
also on the returns and profits from the international
capital markets and stock exchanges through the oil
fund. We also have the oil business itself which creates
lots of jobs, but I think its especially all the secondary
effects in service and supply and other land based activities which is very hard to trace, because the oil activity
and the income from oil has a tremendous impact upon
other sectors not formally a part of the oil sector. So
if we should think about the Norwegian economy, and
of course that is very theoretical, without the oil business or without the reserves accumulated from the oil,
that would be devastating. So we have now a dual de-
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pendence upon both the oil activity as an industry, as a
business and as an engine for investments and job creation and a second dependence upon the returns from
the oil fund and the investments from the accumulated
cash flows.
The oil age will come to and end, either naturally or
by political decisions to move away from the carbon industry. I think that is some way in the future anyhow,
but there is a discussion about what should be the next
emerging and growing industry. We have had two different waves or engines of growth in the Norwegian
economy. The first were the waterfalls and the build up
of large electro-chemical industries from the late eighteen- and into the nineteen-hundreds and the waterfalls were of course exploited further after the Second
World War with the aluminum industry, iron and steel
works, fertilizers and so on. We had really cheap, almost free, electricity that we still use today for domestic
heating and manufacturing industries. We also have oil
of course, were I think we have been skillful in exploiting the opportunities of the oil industry, but the natural rent, the surplus from
the resource itself are really
the core of the industry.
And we don’t have anything like that in the future. We can talk about the
green revolution, a green
revolution would create
more jobs, but it would
be costly. Those who talk
about it most eagerly are in
the opposite situation from
the oil industry. They often
want government support while the oil industry from
the very beginning generated a high cash flow to the
state. So we don’t have any resource like waterfalls or
oil to tap into really. We have of course Norwegian ingenuity and business acumen, but I think that in this
sense we are not much better of than other countries.
We have a very high cost level and are used to being
rich, and that is not the best basis for being inventive.
Therefore I think the road to becoming less dependent
upon oil income is long and complicated and quite meager in a way.

really not the buzzword of the day, and economic efficiency or trying to save money on public budgets are
really not a priority. So I think there is plenty of room
for cutbacks without hurting the core of the welfare benefits, but of course everything has to be decided and
negotiated politically and that’s very complicated.
When I came to Norway I saw it as a very good model for socialism. I was wondering how you see the
balance between capitalism and socialism in Norway
from a historical and an economic perspective?
That’s a very large question really, but of course an interesting one. Norway did have a heavily regulated economy from around 1945 or from the post war into the
1980s when the economy and many sectors, manufacturing industry, electricity, telecom, etc. was deregulated and liberalized. But even in the post-war period we
were far from socialism and less radical in a way than
what we find in Britain, France and Italy. If you look
at companies directly owned and controlled by the state, we didn't really have a large sector of state owned
enterprises. Nationalization was really never on the
agenda in Norway, absolutely not. There were some
heavy debates between
the labor party and the
conservatives and liberals
(Høyre, Venstre, Senterpartiet) around the scope
of regulation and state involvement in the economy. But when we reached
the 1960s I think we were
close to a consensus. In 1965 we got a right-centre government from the former opposition parties (Høyre,
Venstre, Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti) but you
didn’t see any kind of policy change. That’s when we got
“folketrygden” (The overall social security system) and
the regulations in credit and capital markets and everything was just prolonged further without any debate.
So I think that the content and mentality behind the
politics has been changing a lot, but it has been quite
pragmatic even in the post war years, and with a surprisingly high degree of consensus around the main features. But I would say that from around 1990 that the
Norwegian economy, seen in economic terms, is very
based on market- and efficiency principles. More than
in many other countries. But the state has overreached
and we have very high social benefits, high welfare and
now very high activity in state and municipalities, and
large public sector, but the economy outside is much
closer to capitalist ideals. For instance, a large company
operating in Norway could decrease the number of employees with reductions and firing quite easily in Nor-

Statoil and other companies
was established to be a tool for
gaining more national control
of the oil business, but also
to get a larger share of the
income and the capital from
the oil extraction

Do you think Norway will have to cut down on some
of its welfare like Sweden has done?
Yes, I think sooner or later that’s quite clear actually.
Sweden has come a very long way if you look at the
level of welfare benefits, pensions for retirement and
so: They are far below the level in Norway. But I think
there are plenty of things we can do before we reach
that level. We have an extremely high proportion of the
working population in the public sector, efficiency is
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way compared to other capitalist countries. We have a
social welfare system to take care of people being laid
off. In other countries it is much more expensive because they have a responsibility to pay one and a half
year of wages to persons being fired and there are rules that you have to apply to government bodies to be
able to lay off workers. You never had that in Norway,
it’s easier to increase and decrease the stock of labor in
terms of business cycles. We also have the welfare system taking care of people. But if you look at the business sector itself it is in many ways very efficient. If you
look at finance for instance, in Norway it was very easy
to replace notes with cheques, and cheques with banking cards and now replacing banking cards with ‘Vipps’
and mobile phones. If you take it sector by sector, finance is an interesting example, Norway is extremely
efficient-minded. That is of course related to the fact
that the wage level in Norway is very high, especially
the wage floor. We don’t have formal minimum wage
but we still have the wage floor. It is extremely high and
that makes it expensive or close too impossible to support the many low productivity jobs. I think that Norwegian working life is in a way very tough on the inside
because you are paid well but you do have a strong drive
for productivity and results. So in a way, far away from
socialism, we have a large welfare state but the business
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sector is very much run on capitalist terms.
How do you see the problems with oil dependency
being solved in the future?
In a way for sustaining Norway it is not that dependent
on oil because we are a large producer of hydroelectric
power and we will still be in the future. Of course we
have windmills both onshore and offshore. I think that
we will have gradual change but it’s difficult to find the
potential booming sectors where we will have a natural
advantage. I think it’s very open. Everyone talks about
renewables, green technology, and so on. In Norway
we will have to expand there but others will try to do
so as well. So, we have few advantages. It is discussed
of course that the oil industry has higher competence
in building offshore windmills and so on. That’s probably right because it’s some of the same technology
in terms of installations. But it is still very costly to
develop energy from offshore. I think something will
happen and we do have some challenges with the levels in public spending and a long-term challenge relating to participation in the labor market. We have as
we measure it, relatively low unemployment but the
proportion of persons outside the working force is growing. Also, young people on long-term health related
benefits, temporarily disabled, and we also have persons

Stavanger, the oil capital of Norway, but also a good example of Norwegian oil dependency. In 2014 when the oil price collapsed the city struggled
with high unemployment as the lack of revenue from oil forced companies to lay people off. Source: Wikimedia Commons.
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who for different reasons can’t work (uføretrygda) that
are growing. The proportion of persons between 2027 inside the work force is falling. That is a long-term
challenge because they do not contribute to value operation and payment of taxes but are an expense. It is a
difficult topic because it is also related to the fact that
we have a working life with high wages and high productivity. So it is difficult to integrate everyone in the
working life. That is a long-term challenge that has to
do with sustainability and structure of Norwegian public expenses.
Do you find it challenging to teach economics to history students in HIS2314 who have minimal background in economics?
That course is a bit interesting, because most of the students are from the history program. It has always also
been to varying degrees economics students. I know
that both groups are present. It’s a dual challenge to
teach history to economics students, and not economics but economic policy making and principles behind it to history students. To some extent it is difficult,
but I think every course has its challenges. So, I don’t
find it that hard. But I think students are probably the
right ones to answer that. I think that history students
pick up the basics quite often. I have had master’s students without a background in economics writing about complicated issues like exchange rate policy. That is
usually quite complicated because exchange rates are a
price based on prices and business cycles. I have also
had some history students who really had quite an impressive insight in the basics and workings of economics. My experience too is that many economists have
a shallow understanding of the economy They learn
some methods, and are good at excel and estimations
and doing various tasks, high skills. But insights into
how the economy really works are often not advanced.
I have been impressed both when I taught the course,
and especially as a supervisor of master’s students how
some of the history students are really getting deep and
solid insights into economic policies and complicated
economics. They do not learn estimation techniques
and they do not work or do anything with complicated data but still get important insights. I think that it’s
not necessarily complicated, but some people have problems understanding the basic concepts and basic relationships. Others take it more or less intuitively. That
is at times a challenge. In teaching I spend some time
explaining certain concepts. But what I do in teaching
is mainly to take that from within, talking about historical events and how certain relations and concepts
were perceived and proceed from there. I did consider it
from the beginning whether I should start talking about economic concepts and theory before moving into
economic history, but I chose not to. That is also be-
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cause it would be a bit strange for the economist to get
back to the basic level. I try to integrate it in the general
teaching. The difficulty is partly finding textbooks and
literature at the right level to communicate to both history and economics students.
Do you think history students could have an advantage in that they are more adapted to studying different agents and institutions and what personal motivations they have in framing economic policy, than
economists are?
I partly think so. I think history students are more used
to reading and studying independently. Economics students do not read that much. From the models you learn to do certain things but it is really more common
for history students to develop their own intellectual
horizon. I think that might be an advantage as a student. I also think that in a way is where I started. The
economics of the past and principles of policy making are different from what we have today, and history students understand that intuitively but students
from economics don’t really absorb it with the same
intuition.
And with a good feeling about how we as history students
have some advantages when it comes to studying the economy we finished the interview and thanked Einar for taking the time for our questions.
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FØR-INDUSTRIELL TEKNOLOGI
MED ET EKSEMPEL FRA ÅRDAL
F I N N ER H A R D J O H A N N E S S EN
Professor i historie
Universitetet i Oslo

Ved Holmen, det gamle orlogsverftet i København,
kan man fortsatt beundre den store mastekranen
som ble bygget i 1749. Det er en imponerende bygning i tømmer som delvis er dekket av stein slik at
den ser ut som et tårn med et fremspring i tømmer
øverst. I nærheten fantes en enda mer imponerende
konstruksjon, tørrdokken som ble innviet ti år tidligere. Den var regnet som litt av en ingeniørprestasjon, og til innvielsen ble det preget en medalje.
Tørrdokken var seksti meter lang og fem-seks meter
dyp, og det hadde tatt fire år å bygget den. Ved pumpehuset fantes det en hestevandring som ble drevet
av to lag på 250 mann. De arbeidet på skift og greide
å tømme tørrdokken på to-tre døgn.

D

ette er to eksempler som viser at det fantes
avansert teknologi av store dimensjoner i
det før-industrielle samfunnet. Men dette
var ikke det vanlige. Stort sett var teknologien enkel, og ikke av ruvende dimensjoner.1 Vanligvis
ble den også konstruert eller bygget på stedet, men noe
ble overført. Om vi hadde besøkt Fredriksvern verft
ved Stavern i annen halvdel av 1700-tallet, ville vi bare
sett én teknisk innretning som ikke var laget på stedet,
og det var det store tårnuret som kom på plass på taket over kirkedøren i 1757.2 Det var laget av en urmaker i København og kostet en hel formue. Tårnuret slo
hver time og var helt nødvendig for å holde orden på
arbeidsdagen og vaktene på verftet.
Vanligvis ble teknisk kunnskap overført på en annen
måte, ved læring i utlandet eller industrispionasje, el-

ler ved rekruttering av utenlandske fagarbeidere og ledere. Da Fredriksvern ble grunnlagt i 1750, ble det for
eksempel hentet opp 13 skipstømmermenn fra Holmen
som var fortrolige med de skipstyper som skulle bygges
i Fredriksvern. Tilsvarende var det innenfor mange næringer, ikke minst i bergverksnæringen, som i høy grad
ble utviklet ved hjelp av tyske bergmenn.
Et av de minste norske bergverkene var Årdal kobberverk i Indre Sogn som var i drift noen tiår i første
halvdel av 1700-tallet. I dag er Årdal mest kjent for aluminiumsproduksjon, men i år 1700 ble det av bønder
på reinsdyrjakt funnet kobber på toppen av et fjell, og
malmbryting begynte nesten umiddelbart.3 Snart ble
det funnet noen små gullklumper i malmen, noe som
er ganske vanlig, og kongen, Fredrik IV, ble i fyr og
flamme og kjøpte verket i 1708. Det viste seg imidlertid
ganske snart at det bare dreide seg om en overflateforekomst, og i 1711 så det ut til at driften var i ferd med å
stanse opp.
Da ble det imidlertid ansatt en tysk direktør ved verket, Johann Heinrich von Schört, som skapte stor optimisme og fikk kongen til å bevilge penger til fortsatt
drift. Verket ble drevet, men med enorme tap, helt til
kongen døde i 1730. Von Schört, som var påvirket av alkymisten Paracelsus, hadde helt spesielle oppfatninger
som gikk hjem hos kongen. Han mente at malm steg
opp fra jordens indre til overflaten, og at den kunne utvikle seg underveis fra simple metaller og til bly, kobber,
sølv eller gull. Dette var ikke helt uvanlige oppfatninger, mer spesielt var det at von Schört trodde malmen
fortsatte oppover og samlet seg på de høyeste punktene

Smeltehytta sett fra fire sider og ovenfra, tegnet av Johann Heinrich von Schört i 1713. Foto: Riksarkivet.

på jordoverflaten. Den var da blitt meget edel. Et slikt
punkt kalte han et centrum metallicum. Og ikke langt
fra Årdal ligger Hurrungane (Vest-Jotunheimen), et
av de høyeste fjellpartiene i landet. Her var følgelig et
centrum metallicum, og forekomstene i Årdal hørte til
vestsiden av dette. Det var følgelig nok av edel malm i
fjellene i Årdal og enorme muligheter. Von Schört var
en fascinerende skikkelse,
og uten ham hadde verket
blitt nedlagt i 1711 (og store
penger spart).4
Årdal ligger innerst i
Sognefjorden, og kobberverket lå på Farnes i Øvre
Årdal på nordsiden av Årdalsvannet. Gruvene lå
dels på det som ble kalt Overberget, omkring toppen
av Gruvefjellet i 1500 meters høyde og dels i Blåberget,
en steil fjellside rett opp for Farnes i 500 meters høyde.
Til gruvene måtte det fraktes opp materialer, og malmen måtte transporteres ned til smeltehytta ved Farnes. Til smeltingen trengtes det kull som ble fremstilt
av ved som var fraktet fra skogene langs fjorden. Hva

-

slags teknologi trengtes for å få til alt dette?
La oss begynne med smeltehytta. Den ble bygget
i 1709 under ledelse av verkets hyttemester, Andreas
Bolsdorff, som kom fra Clausthal i Harz i Tyskland.5
Hytta ble bygget på et halvt års tid, hovedsakelig av
verkets egne arbeidere med hjelp av en lokal murmester, og det meste av materialene ble levert av bøndene.
Men det trengtes noe hjelp
av fagfolk utenfra. Hytta
skulle bygges i bindingsverk, og det mestret man
ikke i distriktet. Bolsdorff
fikk derfor tak i to tømmermenn fra Kristiania.
Det trengtes også en belgmaker for å lage belgene til
de store blåsebelgene som skulle skaffe luft til smeltingen, og han ble hentet fra Kongsberg.
Byggingen av smeltehytta kostet 1280 riksdaler, og
i samme år ble det betalt 2630 riksdaler i lønn til de ca.
60 gruvearbeiderne. Investeringen i smeltehytta var altså ganske beskjeden. Det er velkjent at investeringene,
eller den faste kapitalen, vanligvis var liten både i indus-

Von Schört var en fascinerende skikkelse, og uten ham
hadde verket blitt nedlagt i
1711 (og store penger spart)
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Området ved smeltehytta med øvrige tekniske bygninger, ved, malm, vannledningen til smeltehytta og en av gårdene nede til høyre. Tegning av
von Schört i 1713. Foto: Riksarkivet.

tri og på andre felter i det før-industrielle samfunnet.
En stor del av den faste kapitalen besto av bygninger.
Fordeler vi kostnadene ved byggingen av smeltehytta,
finner vi da også at ca. 830 riksdaler gikk til selve bygningen og 450 riksdaler til de tekniske innretningene.
Smeltehytta var av relativ beskjeden størrelse på 23
x 19 meter, noe som var litt av en kontrast til de enor-

me smeltehallene ved dagens aluminiumsverk i Årdal.
I hytta var det to smelteovner og en såkalt garherd der
kobberet ble raffinert. Til hver ovn var det to store blåsebelger, og de ble drevet med vann som ble ledet i renner fra Farneselva og drev to skovlhjul. Akslene var forlenget og ble kalt hjulstokker, og når de gikk rundt, traff
de et utspring på belgene og presset dem ned. Slik ble
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det blåst luft inn i ovnene under smeltingen. Men om
vinteren frøs vannet i rennene, og belgene ble satt ut av
spill. Smeltingen foregikk derfor bare i sommerhalvåret
og begynte sjelden før i mai eller juni.
At årstidens veksling hadde betydning for driften,
finnes det flere eksempler på, ikke minst når det gjaldt
transport. Til Overberget var det opptil 1500 meters
stigning, og arbeiderne brukte ca. fire timer opp dit.
Det var så slitsomt «at det er som sjel og legeme skal
skielles fra hinanden», som en av funksjonærene skrev.
Det meste av året måtte de gå på ski. Helt på toppen av
fjellet var det bygget et hus der arbeiderne bodde hele
uka. De dro opp mandag morgen og ned til familien
fredag kveld. Til Blåberget var det kortere vei, og arbeiderne gikk opp og ned på dagen.
Et viktig forhold var at det ikke fantes noen stor
kløft mellom kobberverkets og bondesamfunnets teknologi. Dermed kunne bøndene spille en viktig rolle
som transportarbeidskraft, og som leverandører av forskjellige varer, med kulleved som den viktigste. Som
ved alle norske bergverk hadde Årdal kobberverk rett
til å pålegge bøndene i omegnen arbeid mot rimelig betaling. Verket kunne altså ganske enkelt ta både bøndenes arbeidskraft og deres teknologi som båter, hester og
sleder i bruk. Som andre bergverk skapte derfor Årdal
kobberverk lokale ringvirkninger.
Veden ble hugget om sommeren i fjordsidene og
fraktet til Årdalstangen der verket fremstilte kull i miler. Materialer til gruvene ble kløvet opp med hest av
bøndene. Det meste av kløvingen skjedde om høsten,
for om våren trengte bøndene hestene til pløying. Da
måtte hele vinterforsyningen fraktes opp til Overberget. Problemet var om det kom snø som gjorde kløvingen vanskelig. Men snøen var god å ha når malmen
skulle kjøres ned, og det foregikk følgelig på vinterføre med hester som gikk på truger og sleder. Fra Blåberget var det derimot så bratt at sleder ble brukt på
sommerføre.
Siden gruvene i Årdal lå så høyt til fjells, ville det
bli meget tungvint å frakte opp ved for å bryte malmen med fyrsetting, altså å brenne bål som fikk berget
til å bli sprøtt slik at stykker kunne brytes løs. Derfor
ble det brukt krutt. Arbeiderne, som arbeidet to og to
sammen, boret hull i berget, og så ble det fylt med krutt
og antent. I de horisontale gruvene i Blåberget lot man
det stå igjen søyler av berg – bergfester – slik at ikke
gruvene raste sammen. Men de vertikale gruvene på
Overberget måtte stives opp på andre måter. Vanligvis
ble det brukt tømmer, noe som også forekom i Årdal.
Men det ble også brukt en annen metode. Om høsten
lot man dagvann renne inn i gruvene, og det dannet seg
fort et tykt islag. Når vannet under ble pumpet ut, hadde man en svevende såle som både stivet opp gruva og
kunne brukes som gulv. Slike issåler kunne anlegges i
flere høyder, og de holdt i flere år.

PÅ TEMA
Besøkende ble meget forbløffet over denne metoden som neppe har vært brukt noe annet sted. En
kommisjon som besøkte det da nedlagte verket i 1743
skrev: «Dette som viiser en besynderlig Grube bygning
bevidner tillige med at intet i Naturen er forgieves, da
man end her har kundet gjøre seg Nøtte af det som er
skarp Lufftens u-mildhed, i hvor ufordragelig den end
er paa sit høyeste paa dette rude fjell.»6 Dette er et nytt
eksempel på at de vanskelige naturforholdene i Årdal
ikke bare virket begrensende, de bød også på muligheter som kunne utnyttes.
For å konkludere kan man fastslå at den før-industrielle teknologien stort sett var enkel, gjerne konstruert eller bygget lokalt, og at de enkelte innretninger
sjelden var av svære dimensjoner. Virksomheten måtte
tilpasses naturressurser, årstider, terrengforhold og klima. Men derav fulgte liten evne til å forandre omgivelsene og overvinne avstander. Dette skulle endre seg
med industrialiseringen på 1800-tallet.

NOTER
1

Carlo M. Cipolla, Before the Industrial Revolution. London,
1978.

2 Finn Erhard Johannessen, Skjærgårdsflåte i solnedgang. Fredriksvern verft og kystforsvaret 1750-1814, Larvik, 2014: 92.
3 Fremstillingen bygger på min hovedoppgave om Årdal kobberverk fra 1983. Kortere fremstillinger finnes i Årbok for
Sogn 1988 og i Amdam, Gjestland og Hompland (red), Årdal.
Verket og bygda 1947-1997. Oslo, 1997.
4 Finn Erhard Johannessen, Johann Heinrich von Schört, en tysker
i Norge. Norgeshistorie.no.
5

Dette og det følgende fra Finn Erhard Johannessen, «Årdal
kobberverk. En industribedrift i et før-industrielt samfunn».
Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1983.

6 Johannessen, Årdal kobberverk. En industribedrift i et før-industrielt samfunn, 1983: 57.
LITTERATUR
Cipolla, Carlo M. Before the Industrial Revolution. London, 1978.
Johannessen, Finn Erhard. «Årdal kobberverk. En industribedrift
i et før-industrielt samfunn». Hovedoppgave i historie. UiO. 1983.
Johannessen, Finn Erhard. Årdal kobberverk, et bergverk mellom
himmel og hav. Årbok for Sogn, 1988.
Johannessen, Finn Erhard. «Mykje skrik og lite gull, i Amdam»
i Årdal. Verket og bygda 1947-1997. Gjestland og Hompland (red.).
Oslo, 1997.
Johannessen, Finn Erhard. Skjærgårdsflåte i solnedgang. Fredriksvern verft og kystforsvaret 1750-1814. Larvik, 2014.
Johannessen, Finn Erhard. Johann Heinrich von Schört, en tysker i
Norge. Norgeshistorie.no.

21

22

FORTID | 4/2019

PÅ TEMA

AUST-ASIA OG TEKNOLOGISK
MODERNISERING
Artikkelen ser på den teknologiske og økonomiske moderniseringa som har funne stad
i Aust-Asia etter annan verdskrig og forsøker å sjå korleis geopolitikk og interne faktorar som institusjonar og nasjonale prioriteringar kan forklare fenomenet.
TO R S T EI N TO F T E
Master in International and Transnational History,
Universitetet i Oslo

T

idleg på 1800-talet bestemte Muhammad
Ali, herskaren i Egypt for å modernisere
landet sitt. Han starta importen av moderne
maskinar og byrja å dyrka bomull på stor
skala i landet. Målet var å industrialisere seg gjennom å
produsere tekstilar slik som Storbritannia og Frankrike
allereie hadde gjort. I byrjinga såg ut til at han ville lykkast. Produksjon og eksport av bomull gjekk fort opp
og med ho steig skatteinntektene til staten. Men over
tid viste det seg at moderniserings prosjektet til Muhammad Ali ikkje var bærekraftig. Staten han herska
over var plaga av korrupsjon og arbeidskrafta, som hovudsakleg bestod av slavar som arbeida under elendige
vilkår, døde i hopetall på grunn av forholda i fabrikken
og på plantasjane. Dessutan var det mangel på mekanikarar og ingeniørar som kunne fikse dei importerte
maskinane slik at over tid når dei vart slitt var det ingen
som kunne reparere dei. Dermed sank produksjonen og
eksporten av bomull etter ikkje så alt for lenge.1.2
Dette er ei historie som fleire utviklingsland nok
kan kjenne seg igjen i. På tross av fleire forsøk på å modernisere og å skaffe ny og meir produktiv teknologi
er store deler av verdas utviklingsland enda fattige og

teknologisk forbigåtte. Men det er ein region der dette
ikkje har vore tilfelle: Aust-Asia. Denne artikkelen vil
forsøke å svare på kvifor Aust-Asia har hatt slik framgang når det kjem til modernisering og det å implementere moderne teknologi.
Den økonomiske ekspansjonen til Aust-Asia
I dei første tiåra etter andre verdskrig var Aust-Asia
ein region prega av konflikt og fattigdom. Den koreanske halvøya vart øydelagt av Korea-krigen, Kina var
prega av borgarkrig og dei destabiliserande reformene
til Mao. Indokina var prega av avkolonisering og stormaktsintervensjon. Som eit resultat av dette skjedde 80
prosent av alle dødsfall knyta til krig i perioden 1946 til
1979 i Aust-Asia.3 Avkoloniseringa, krigane og intern
ustabilitet førte òg til at regionen lenge var ein av dei
fattigaste i verda. I 1950 var den gjennomsnittlege BNP
per innbyggar i Aust-Asia berre ein tredjedel av det ho
var i USA.4 Eit anna eksempel på fattigdommen i regionen er Singapore. Lee Kuan Yew, den kjende statsministeren av bystaten, skriv i sine memoarar at i 1959,
året han vart statsminister, var den gjennomsnittlege
årsinntekta 400 dollar.5 Fattigdommen i regionen var
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også synleg gjennom deira del av industriell produksjon. I 1970 sto Vesten pluss Japan for 65 prosent av den
industrielle produksjonen til verda, medan utviklingslanda stod for berre 35 prosent.6
Men denne situasjonen endra seg drastisk i tiåra
som kom etter. Regionen vart frå omkring 1960-åra
prega av svært høg og stabil økonomisk vekst. AustAsia gjekk frå å vere ei teknologisk bakevje til å verte
eit episenter for høg teknologisk produksjon og innovasjon. Dette skjedde først med det såkalla økonomiske
mirakelet til Japan, etterfølgt av ”dei fire asiatiske tigrane”, Singapore, Hong Kong, Taiwan og Sør-Korea. Sidan følgde Malaysia, men
kanskje viktigast giganten
Kina.
Denne ekstraordinære
utviklinga resulterte i at regionen sin BNP per capita
i 2001 var meir ein to tredjedelar av BNP per capita
i USA.7 Og i enkelte land,
som i Singapore, var den til og med høgare enn det
den var i USA. Lee Kuan Yew skriv at då han gjekk av
som statsminister i 1990 så hadde Singapore sin BNP
per innbyggar auka til meir enn 12.200 dollar og i 1999
hadde han stege til 22.000 dollar.8 I 1999 hadde andelen av den industrielle produksjonen som skjedde i utviklingsland auka til 47 prosent. For det meste skyldtes
dette den enorme økonomiske ekspansjonen i AustAsia.9 Denne ekspansjonen har vore så stor at den globale ulikheita, det vil seie den økonomiske ulikheita
mellom nasjonane i verda, har gått ned sidan 2000.10
Med andre ord så har den økonomiske veksten i Aust-

Asia gjort fordelinga av velstand mellom nasjonar meir
egalitær.
Bærekraftig auking av BNP per innbyggar kan berre
skje om ein aukar den gjennomsnittlege produktiviteten til befolkninga, og produktivitetsvekst skjer hovudsakleg gjennom at ein finn betre måtar å organisere
produksjon på, eller at ein utviklar ny teknologi som
gjer at ein kan produsere meir effektivt. Det vil seie at
for å forstå den økonomiske ekspansjonen i Aust-Asia
må ein forstå korleis dei ulike landa i regionen har klart
å tileigne seg ny teknologi, og det utan å gå i same felle
som Muhammad Ali gjorde.
Catch-up-vekst
Fleire av dei austasiatiske
økonomiane som har deltatt i den økonomiske ekspansjonen til regionen har
opplevd svært høg vekst.
Standarden har vore at dei
på sitt raskaste hadde vekstratar på rundt 10 prosent. For eksempel hadde dei såkalla asiatiske tigrane mellom 1965 og 1980 gjennomsnittleg vekstrate på mellom 8,5 og 10 prosent.11 Dette
likner på vekstratane Japan hadde på 60-talet og på
det Kina har hatt på 90- og- 2000-talet.12 Korleis kan
desse landa ha opplevd så høge veksttal? Som allereie
nemnt speler anskaffing og bruken av ny teknologi ei
nøkkelrolle når det kjem til økonomisk vekst. Veksttalet til desse landa seier derfor noko om kor raskt dei har
klart å få tak i og bruke ny teknologi i produksjonen
sin. Spørsmålet blir dermed: Korleis klarte desse landa
å modernisere industrien sin så fort?

Aust-Asia gjekk frå å vere ei
teknologisk bakevje til å verte
eit episenter for høg teknologisk
produksjon og innovasjon
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President Johnson besøker en subsidiert tekstilmølle i Saigon, 1961. Kjelde: Wikimedia Commons.

Svaret dei fleste økonomar vil gi her er relativt enkelt, men blir meir komplekst når ein ser nærmare på
det. Grunnen til at desse landa kunne skaffe og implementere ny teknologi var at dei låg så langt bak teknologisk at dei kunne herme etter meir avanserte land og
dermed ta dei igjen. Dette blir kalla catch-up-vekst fordi
det er ein prosess der dei mindre avanserte landa «catcher up» med dei meir avanserte landa.13 Barry Eichengreen peiker på ulike faktorar som bidrar til produktivitetsvekst under catch-up.14 Slik kan utviklingsland
oppnå svært høge veksttal gjennom å kopiere teknologi
og produksjonsmetodar frå meir avanserte land. Dei
kan oppnå mykje høgare vekst enn det landa som pionerte desse teknikkane gjorde då dei gjekk gjennom
liknande fasar i industrialiseringa sidan dei slepp å bruke tid og ressursar på å utvikle dei; dei kan berre importere dei fiks ferdige.
Men utifrå denne teorien burde alle utviklingsland
ha høge veksttal og over tid bli rike og ta igjen Vesten.
Det var jo akkurat dette Muhammad Ali prøvde på då
han importerte moderne teknologi frå Frankrike og
Storbritannia. Så kvifor lykkast ikkje alle utviklingsland? Svaret er at catch-up-vekst ikkje er så enkelt som
det høyrest ut. Det krev spesielle institusjonar som klarer å koordinera ein effektiv allokering av ressursar til
der dei kastar mest av seg.15 Me skal nå sjå korleis AustAsia implementerte den nye teknologien og deretter sjå
på den historiske konteksten og dei interne institusjo-

nane som bidrog til den teknologiske moderniseringa.
Flying Geese Theory
Flying Geese theory er ein teori formulert av den japanske økonomen Akamatsu Kaname som beskriver korleis land utviklar seg økonomisk over tid. Han skreiv
at land vil utvikle seg i eit spesielt mønster der mindre
teknologisk avanserte land vil følgje meir teknologisk
avanserte land, slik flygande gjæser har ein leder og
fleire gjæser som følgjer etter.16 Over tid vil landa som
ligg bak, gjennom å importere og kopiere teknologi og
produksjonsmetodar frå landa som ligg framfor, klare
å klatre opp i hierarkiet og ta igjen dei meir avanserte
landa. Denne prosessen er delt inn i tre fasar.
Den første fasen er når eit land opnar opp for import frå varer frå dei meir avanserte landa. Dette gjer
at landet trer inn i formasjonen av gjæser. I denne fasen importerer landet det meste frå dei meir avanserte
landa og mykje av den lokale produksjonen vil bli utkonkurrert.17 I den neste fasen vil landet prøve å produsere dei minst avanserte konsumervarene som landet
importerer sjølv. Dette kan dei gjere fordi det som regel har mykje lågare produksjonskostnader grunna låge
lønningar. For å gjere dette må landet fortsette med å
importere maskiner frå meir avanserte land og enkelte
barrierar som toll eller kvoter kan bli brukt for å beskytte lokal industri til dei har blitt konkurransedyktige. Den tredje fasen byrjar når landet endeleg har byrja
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å eksportere varer. På dette stadiet byrjar landet å få ein
positiv handelsbalanse og kan dermed auke importen
sin i takt med at landet aukar eksporten.18
Når landet vidare utviklar seg og blir meir avansert
kan det byrje å produsere maskinane sjølv og etter kvart
eksportere dei til eit anna land som tar over produksjonen av arbeidsintensive konsumervarer.19 Slik vil landet bevege seg oppover i den økonomiske verdikjeda
til meir avanserte og betre betalte produkt. Økonomen
Erik Reinert beskriv korleis erfaringar opparbeida i for
eksempel tekstilindustrien kan brukast til å hoppe opp
i verdikjeda og produsere andre varer som enkle elektroniske forbruksvarer og erfaringar i denne industrien
brukast i produksjonen meir avanserte elektroniske varer som PCer og telefoner.20 Han peiker for eksempel
på at alle landa i Aust-Asia som har klart å ta seg frå
fattigdom til meir eller mindre å bli rike land har byrja
med tekstilindustrien.
Ein kort overgang av industrihistoria til Aust-Asia
viser at teorien til Kaname beskriv godt korleis regionen har utvikla seg teknologisk. Heimlandet til Kaname, Japan, var det første som industrialiserte seg. Som
nemnt byrja det med tekstilindustri. Då Japan byrja
å bevege seg opp i verdikjeda starta dei å eksportere
tekstilmaskinar til Singapore, Taiwan, Sør-Korea
og Hong Kong.21 Etterkvart som desse landa også
fekk høgare arbeidskostnader vart den arbeidsintensive tekstilindustrien skjøve over til land som Thailand, Filippinene og Kina.22
Då byrja dei såkalla asiatiske tigrane å produsere meir
avanserte produkt. Dei spesialiserte seg på varer som
passa bra for deira interne institusjonar og geografiske
plassering.
Sør-Korea bygde opp store industrielle konglomeratar kalla Chaebol som fekk spesielle fordeler av
myndigheitene i form av billig kreditt og beskyttande
tariffer. Dette gjorde at dei kunne byggje opp eigne
merkevarer som har blitt verdskjente. Gode eksempel
er Hyundai og Samsung som begge er store internasjonale sørkoreanske selskap. I Taiwan gjorde ein det
motsette. Ein satsa på små fleksible selskap som vart
svært gode på å produsere for internasjonale japanske
eller amerikanske selskap. Denne marknadsstrukturen
var svært fleksibel og kan fort tilpasse seg endring i etterspørselen frå deira viktigaste importmarkander som
USA og EU. Hongkong brukte sin geografiske plassering ved Kina til å bli eit viktig senter for pakking og sal
av billige kinesiske varer. Singapore brukte sin politiske
stabilitet og forretningsvennlege klima til å spesialisere
seg på tenester. Bystaten har blitt eit viktig finanssenter

for heile regionen og ein base for internasjonale selskap
som vil gjere forretningar i regionen.23
Men felles for alle er at dei har gått frå arbeidsintensive industriar til meir kapitalintensive industriar. Med
andre ord byrja dei med mindre avansert teknologi i
produksjonen sin for så å bli meir og meir avanserte ettersom dei styrkte kompetansen sin. I dag er fleire av
desse landa minst like teknologisk moderne som USA
og EU, og land som Sør-Korea og Singapore er blant
dei mest velståande i verda. Men kva var den historiske
konteksten og dei interne faktorane som la grunnlaget
for denne utrulege utviklinga?
Den historiske konteksten og institusjonar
Den historiske konteksten til den økonomiske ekspansjonen til Aust-Asia er viktig for å forstå han. Japan
sitt økonomiske mirakel starta på 50-talet og dei andre
landa fylgde etter på 60-og- 70-talet. Den kalde krigen
dominerte det internasjonale landskapet. Innflytelsen
til USA i regionen var viktig på fleire vis. Den første
var at USA sine intervensjonar, spesielt i Korea og Vietnam, skapte stor etterspørsel etter varer og tenester.
Særleg Korea-krigen var
viktig for å starte det såkalla økonomiske mirakelet
til Japan. USA inviterte Japan til å delta i dei militære
operasjonane, men landet
takka nei. Dei valde heller
å tene stort på å eksportere
til krigen som hovudsakleg
vart utført av USA.24 Land
som Singapore, Sør-Korea
og Taiwan tente òg stort på USA sin intervensjon i Vietnam.25 I auga til Lee Kuan Yew var Vietnam-krigen
viktig både fordi han demte opp for kommunismen så
lenge at statane i regionen klarte å organisere seg slik at
dei kunne motstå kommunistiske åtak, men òg viktig
grunna etterspørselen krigen skapte for varer og tenester. Lee skreiv i sine memoarar: «The prosperous emerging market economies of Asean were nurtured during
the Vietnam War years.»26
Eit anna viktig bidrag som USA kom med, på grunn
av trusselen kommunismen representerte, var handel
på gode vilkår for sine allierte i regionen. USA ville
bygge ein buffer av stabile statar som skulle demme
opp for Kina og Sovjet, og derfor delte dei ut såkalla
GSP(General System of Preferences)-statusar til sine
allierte. Dette innebar at dei kunne eksportere til USA
til låge tollbarrierar og utan kvoter; det betydde òg at
USA ikkje kravde at dei opna sine marknader for amerikanske varer.27
I fleire av landa i regionen vart det gjennomførte
omfattande landreformer i åra etter krigen. I Japan og
Sør-Korea gjennomførte okkupanten USA landre-
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formene, i Kina og Vietnam vart landreformer gjennomført av dei kommunistiske regima og i Taiwan
gjennomførte Kuomintang ein landreform som skulle sikre støtte utanfor byane ettersom det var tapet av
desse områda til CCP som gjorde at dei tapte borgarkrigen.28 Dette svekka eller eliminerte innflytelsen til
sterke landeigande oligarkar på økonomien og gjorde
det lettare å reformere økonomien. Desse landreformene kan være interessante fordi dei ulike landa i Latin-Amerika ikkje har klart å lykkast med å gjennomføre liknande effektive landreformer. Resultatet har
blitt land med store ulikheter i makt og ressursar som
har resultert i polarisering og korrupsjon, noko som
hindrar statane i å effektivt gjennomføre reformer for
å betre situasjonen til borgarane sine. Lee Kuan Yew
har reflektert om dette i sin beskriving av historia til
Filippinene, eit land i Aust-Asia som ikkje har lykkast
med landreformer. Han beskreiv korleis rike landeigerar ikkje tok ansvar for dei fattige bøndene som sleit
på gardane deira og korleis samfunnet mangla lim til å
halde det samla. Resultatet var politisk ustabilitet, korrupsjon og fattigdom. Filippinene hadde vore eit
av dei rikaste og mest avanserte landa på 50-talet,
men på 90-talet var det
blant dei fattigaste.30
Dette, kombinert med
ein sterk antikommunistisk ideologi i Japan, Sør
Korea, Taiwan, Hong
Kong og Singapore, resulterte i noko som sosiologane Hee-Yeon Cho og
Eun Mee Kim har kalla sterk stats-autonomi. Med
dette meiner dei at fråværet av landeigene oligarkar og
ein sterk samlande antikommunistisk ideologi gjorde at befolkninga i desse landa var villige til å gi staten omfattande legitimitet og makt for å gjennomføre
dei reformene som var nødvendige for å hindre at landet vart tatt av kommunistiske organisasjonar. Med
tid skifta prioriteringa til denne staten vekk frå å kun
kjempe mot kommunisme, men også for rask økonomisk vekst. Med autonomien staten hadde i desse landa
kunne den innføre reformer utan mykje motstand frå
befolkninga.31
Industrialiseringsstrategien som dei valde, og som
alle landa som har lykkast i si industrialisering har
fylgt, blir ofte kalla EOI, eksport orientert industrialisering. Dette inneber at ein ikkje sett opp tollbarrierar
for å beskytte salet til eigen industri i den innanlandske
marknaden, men heller satsar på å bruke internasjonale
marknader som USA og EU for å styrke industriane
sine og modernisere seg.32 Politikk som vart ført for å
oppnå dette inkluderte statsterror med tilfeldige arres-

tasjonar for å unngå politisk uro og sterke byråkratiske
organisasjonar som MITI i Japan, EPB i Sør-Korea,
CEPD i Taiwan og EDB i Singapore. Organisasjonar
som desse valde kva slags industri og teknologi landet
skulle satse på. Dei planla kor ein skulle etablere industriparkar og jobba for å tiltrekke investorar. Annan
viktig politikk som vart ført var at staten kontrollerte
kredittvesenet slik at dei kunne bestemme kven som
fekk kapital til å starte verksemder og dimed kva type
teknologi og industri verksemder kunne satse på. Og
sist, men ikkje minst, vart det innført mekanismar for
å sikre eit disiplinert arbeidsliv utan for mykje streik og
industriell konflikt. I Sør-Korea var dette gjennomført
med undertrykking av arbeidarar, medan Japan og Singapore fostra samarbeid mellom fagforeiningar, staten og firma for å sikre eit stabilt og lågt konfliktnivå i
arbeidslivet.33
Ved å sjå nærare på MITI i Japan kan vi undersøke
korleis staten greip inn og bidrog til den økonomiske
ekspansjonen. Ettersom Japan også var det første landet i regionen som moderniserte seg, var det dette ministeriet som inspirerte dei
følgjande landa til å etablere liknande departement.
MITI (Ministry of International Trade and Industry) hadde røter tilbake til
midten av 1920-talet, men
det var først etter annan
verdskrig at byråkratiet i
Japan verkeleg fekk makt
til å styre økonomien. USA
sin reform av landet under okkupasjonen luka ut
toppen av militæret og leiarane av dei store industrielle konglomerata, kalla zaibatsu, som var så viktige for
økonomien. Desse var to viktige konkurrentar til det
økonomiske byråkratiet, slik at då desse vart fjerna fekk
byråkratiet mykje innflytelse, ettersom dei ikkje lenger
hadde betydningsfulle rivalar.34 Dette kombinert med
at i tida etter krigen var politikarane som leia landet relativt inkompetente, ettersom det hadde vore ei lang tid
sidan Japan hadde vore eit demokrati, dei mest erfarne
politikarane vart fjerna av amerikanarane og parlamentet i Japan hadde liten makt, noko som gjorde at MITI
og byråkratiet hadde svært stor makt og autonomi til å
implementere reformer.35
Så kva brukte byråkratane makta si til? For det første avviste desse byråkratane mykje av standard anglosaksisk økonomisk teori. Dei meinte at monopol ikkje
nødvendigvis var så gale, ettersom det ikkje var konkurransen mellom ulike bedrifter for å presse prisen ned
som var viktigast, men heller konkuransen om å utvikle ny teknologi. Her var dei inspirert av økonomen Joseph Schumpeter sin teori om kapitalisme.36 Dette leia
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til at dei støtta store industrielle konglomerat med høg
profitt fordi desse kunne lettare utvikle ny teknologi på
grunn av tilgang til kapital. Byråkratane fostra desse
svære konglomerata ved å gi dei gunstige lån, men også
gjennom at dei avgjorde kven som fekk tilgang til utanlandsk valuta. Dette kunne dei gjere ettersom landet
hadde omfattande kontroll av kapitalrørsler. MITI bestemte også kva teknologi som vart importert inn i landet, ein kunne ikkje importere ny teknologi utan deira
godkjenning. Dette gjorde at departementet kunne styre kva type økonomisk aktivitet som føregjekk i landet
og det kunne bestemme når, korleis og kven som skulle
initiere ei endring i næringsstrukturen. For eksempel
gjennom å avgjere når og kven som fekk importere patenter på kjemiske produkt og dermed produsere dei.37
Konklusjon
Avslutningsvis kan vi spørje oss kva Muhammad Ali
kunne ha lært av denne historia og kva vi kan lære. For
Muhammad Ali er lærdommen ganske klar. Regimet
hans var prega av for mykje korrupsjon og særeigne rettar for viss grupper, med andre ord hadde staten ikkje
stor nok autonomi til å gjennomføre nødvendige reformer. Dessutan hadde ikkje Egypt ein solid alliert blant
dei mest avanserte landa til å gi dei gode handelsforhold; tvert om jobba Storbritannia og Frankrike mot
moderniseringa av Egypt ettersom landet vart sett på
som ein potensiell konkurrent. Og sist men ikkje minst
importerte Muhammad Ali teknologi som på si tid var
siste skrik; han skulle kanskje prøvd å byrje med mindre
avanserte produksjonsmetodar for så å jobbe seg opp i
verdikjeda slik dei ulike landa gjorde i Aust-Asia.
Kishore Mahbubani, forfattar og diplomat frå Singapore, beskriv korleis Vesten ofte tenker i manikeiske
dikotomiar som svart eller kvitt, rett eller galt, medan
asiatisk filosofi er meir komfortable med paradoks og
motsettingar.38 Me i Vesten kan av denne historia lære
korleis konsept som marknad og stat, privat eller of-
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fentleg ikkje nødvendigvis er motsettingar, noko det
ofte blir framstilt som i politisk og økonomisk debatt
i Vesten. Mange akademikarar eller kommentatorar
som skriv om den økonomiske ekspansjonen i AustAsia har anten forklart han med marknadsreformer eller statleg styring utan å forstå at svaret er begge deler.
Det interessante er å sjå på kva vis statleg planlegging
og styring var nyttig og på kva vis marknadsreformer
bidrog. Den interessante konklusjonen ein får når ein
ser på det slik er at marknad og statleg intervensjon er
nyttig i ulike prosessar til ulike fasar i utviklinga. Med
andre ord er verken statleg styring eller marknadsreformer gode eller dårlege i seg sjølv; ein må heller stille seg
spørsmålet om dei er nyttige når det kjem til å løyse det
aktuelle problemet. Dette vises godt i ein historie Lee
Kuan Yew fortel. Då han ein gong var på statsbesøk i
Vietnam for å hjelpe dei med deira modernisering fortalte vietnamesiske leiarar at dei hadde planar om å privatisere alle statseigde bedrifter for å bli meir effektive.
Lee svarte at det ikkje var om eit selskap var privat eller
statseigd som bestemte om det var effektivt. Han peika
på Singapore sitt flyselskap, Singapore Airlines, som
var 100 % statseigd, samstundes blant dei mest effektive og lønnsame i verda. Det var konkurranse og god
forretningsdrift som gjorde eit selskap effektivt og viss
ikkje landet klarte å importere dette frå omverda ville
dei aldri lykkast i å modernisere seg.39
Historia til Aust-Asia viser at fred er ein viktig føresetnad for økonomisk og teknologisk modernisering.
Grunnen til at mange land i Aust-Asia har lykkast er
fordi deira leiarar har bevisst valt bort å bruke tid og
ressursar på krig, men heller på å betre levevilkåra til
befolkninga si. Ein slik teori har blitt framsett av historikaren Stein Tønneson som har understreka korleis
økonomisk utvikling har først skjedd når det har vore
ein utskifting i leiarskap eller i måla til leiarskapet vekk
frå krig og revolusjon over til utvikling.40 Det beste eksempelet på dette er den dramatiske forandringa Kina
gjekk gjennom då Mao døydde og Deng Xiaoaping
kom til makta. Kina gjekk frå å vere blant dei minst
teknologisk avanserte landa i verda til å bli ein teknologisk stormakt med selskap som Huawei, som til og med
USA ser på som ein farleg konkurrent.
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Æ

e trønder, æ!
«Æ e trønder, æ!» lyste det over trønderavisenes forsider 26. juli 1984 under et
bilde av en rynkete, liten baby inntullet i et babyteppe.1 Etter årevis med mislykkede forsøk
kunne et norsk lag bestående av leger, bioingeniører og
biologer endelig innkassere den ultimate biomedisinsk
bragd; et fikst ferdig og friskt norsk prøverørsbarn.
På Dagsrevyen samme kveld panorerte kameraet fra
et stillbilde av babyen og jordmor Bjørg over til sykehusets pressekonferanse. En gjeng menn og kvinner i
hvite frakker smilte bredt, mens programlederen belevent beskrev scenen: «[…] og HER er teamet som
hjalp prøverørsbarnet til verden!».2

Barnets mor, Johanne Tetlie, som hadde nedlagt en
på alle måter tradisjonell innsats de siste ni månedene,
ble levnet liten ære. Men så var da heller ikke dette nyheten om et helt hverdagslig svangerskap. Tvert imot,
Norges første prøverørsbarn var en biomedisinsk milepæl. Endelig skulle også Norge ta del i vitenskapens
fremskritt og en ny æra i menneskelig reproduksjon.
Fra skjebnetro til vitenskap
Da prøverørsteknologien (IVF) traff norske avisforsider med full tyngde midt på 1980-tallet kunne man få
inntrykk av at norske barnløse aldri før hadde hatt et
medisinsk behandlingstilbud. Dette var slett ikke tilfellet. Ulike former for behandling av ufrivillig barnløshet
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hadde vært tilgjengelig siden 1930-tallet i form av tilskudd av ulike vitaminer og hormoner, kirurgi, sæddonasjon eller gode råd om den kurative effekten av «opphold i nye omgivelser».3
Barnløshet vokste frem som et politisk og medisinsk
anliggende i kjølvannet av viktige endringer i norsk
sosialpolitikk på 1930-tallet, da sosialistisk orienterte
reformister tok til ordet for mer åpenhet rundt tabubelagte temaer som forplantning og seksualitet. Man
mente å stå overfor en «hygienisk og spirituell frigjøringsprosess» hvor den religiøse og moralske arven,
sammen med de økonomiske og sosiale sidene av borgerlig tankegods, sto for skyts.4
Forplantning vokste etterhvert frem som et sentralt
tema i folkeopplysningsarbeidet. Kvinner, het det, led
under åket av for mange barnefødsler. Storsamfunnet
på sin side, kjente forplantningens skyggeside og var i
ferd med å knele under høy spedbarnsdødelighet. Nå
var tiden kommet da foreldre selv skulle kunne bestemme hvor mange barn de ville ha. Og Staten skulle
legge til rette for dette gjennom forplantningslære, tilgang til preventive midler og en mer overordnet tilbakevisning av alle lover og normer som sto i veien for
familieplanlegging.
Professor i anatomi, Otto Lous Mohr (1886-1967),
gikk i bresjen for en mer rasjonell og naturvitenskapelig tilnærming til forplantning. For Mohr handlet ikke
forplantning om følelser, men om vitenskap og biologi.5
Følgelig burde forplantningslære kommuniseres med
biologiens orddrakt og illustrasjoner. Mohr sidestilte
menneskets forplantning med andre arter. Forplantning var et fenomen underlagt naturen og naturlovene, mente Mohr, derfor
kunne den vanskelig svare
til moralske påbud og sosiale normer.6 For Mohr
var det få sykdommer som
kunne trumfe kjønnssykdommene hva gjaldt
mengden skade forvoldt
for familier og samfunn.
Kjønnssykdommer, gonoré
spesielt, representerte noe særlig tragisk nettopp fordi
de forårsaket ufruktbarhet og lidelse.7

flere plager man måtte regne med at livet kunne sende
ens vei. I stadig økende grad ble barnløshet forklart i
vitenskapelige og medisinske termer. Lekvams formuleringer fant resonans hos Helsedirektør Karl Evang
(1902-1981). Ifølge Evang dreide dette i bunn og grunn
seg om å gjøre vitenskapen relevant for livet.
Mange av de problemer man tidligere anså som tabubelagte, problemer som ingen vitenskapsmann
med det minste lille anstrøk av selv-respekt kviet seg
for å ta opp, er i dag er helt ‘comme il faut’.
En spade kan nå kalles en spade.9
Mona Susanne Tetlie var Norges første prøverørsbarn og ble født i juli
1984, seks år etter verdens første prøverørsbarn, britiske Louise Brown.
Utklippsarkiv i privat eie. Gjengitt med tillatelse fra professor i gynekologi og obstetrikk Kåre Molne (1933-). Foto: Ukjent.

krigstidens nasjonsbyggingsprosjekt.
I løpet av 1930-årene gjennomgikk fenomenet barnløshet, ‘sterilitet’ i datidens språkdrakt, en veritabel metamorfose. Skjebne, religion og umoralsk oppførsel ble
én etter én avvist som mulig årsaker til barnløshet. Nå
skulle barnløshet ikke bare forstås vitenskapelig, men
også humanistisk; som en trussel mot selve livet og
livsgleden.
Barnløshet ble gradvis rammet inn i et utvidet statlig
helsebegrep hvor livslykke sto sentralt. Denne ideologien tiltok i styrke etter annen verdenskrig da 1930-tallets
sosialistiske tenkere kom inn i sentrale helsepolitiske
posisjoner. Rasjonale bak
behovet for adekvat medisinsk kunnskap om og
behandling av barnløshet
tilsa nå at barnløshet skulle
forstås empatisk som menneskelig lidelse, men tilnærmes med vitenskapens
og medisinens metoder.
Lege og bidragsyter i det
innflytelsesrike tidsskriftet
Populært tidsskrift for seksuell opplysning, Jon Lekvam (1899-1998), formulerte
overgangen slik:

Tvert imot, Norges første prøverørsbarn var en biomedisinsk
milepæl. Endelig skulle også
Norge ta del i vitenskapens
fremskritt og en ny æra i menneskelig reproduksjon.

Et utvidet helsebegrep
Fra midten av 1930-tallet ble det altså gradvis både et
medisinsk og politisk mål å bekjempe ufrivillig barnløshet i ekteskap. Dels inngikk dette i et bredere folkeopplysningsprosjekt påbegynt på 1920-tallet hvis mål
var å opplyse befolkningen om temaer knyttet til seksualitet, kjønnssykdommer og forplantning. Dels fant
initiativet sin begrunnelse i helsemyndighetenes bekymring for at barnløse ekteskap var negativt for etter-

FORTID | 4/2019

Det som foregår i dag er altså ikke at vi går over til
en ny religion, men vi er i ferd med å forlate et primitivt kulturtrinn med en religiøs livsinnstilling, og
vi nærmer oss det neste kulturtrinn med naturvitenskapelig grunnsyn og en fri og fornuftig holdning
overfor virkeligheten8

Leger og politikere arbeidet iherdig for å omstøte ideen
om at ufrivillig barnløshet bare var et lodd i livet, en av

Evang foreslo å forstå ‘helse’ og ‘det å ha gode helse’
som summen av alle fysiske, mentale og sosiale aspekter
av menneskelivet. Det var innenfor dette begrepsapparatet at barnløshet kunne forstås som noe mer, som noe
annet, enn en demografisk utfordring eller et resultat
av befolkningens manglende kunnskap om forplantning. Evangs sosialmedisinske helsebegrep tillot altså
at barnløshet kunne behandles som en trussel mot de
mentale og sosiale sidene ved det å være et helt og sunt
menneske.
Dette utvidede helsebegrepet introduserte dermed
også et nytt vokabular med hvilket barnløshet kunne
forstås og forklares. I stadig økende grad ble det å kunne få barn fremlagt som fundamentalt for menneskets
eksistens og opplevelse av livsverdi. Ønsket om barn
skulle forstås som en sunn og normal forventning til
livet. I Populært tidsskrift formulerte lege Arne Bruusgaard (1906-1992) det slik:
Ufrivillig barnløshet er alminneligere enn de fleste
er oppmerksom på. Sunne mennesker vil gjerne ha
barn. Ikke minst for kvinnen vil ønsket om å få barn
kunne bli en alvorlig og sterkt virkende sinnsmessig
faktor som kan bryte ned livslykken og ekteskapets
harmoni. Likeså klart er det at ufrivillig barnløshet
er en betydningsfull samfunnssak og at den i høy
grad fortjener oppmerksomhet. Det er merkelig at
legene har vidd dette problem så liten oppmerksomhet. Befolkningen har på sin side vært full av overtro, angst og skyldfølelse. Alle slags spekulasjoner og
grublerier har vært resultatet, uten at de har tenkt
på å søke sakkyndig hjelp. Til tross for den økende
opplysning kommer tilfellene fremdeles ikke ofte
nok til legenes kunnskap. Når denne kamp tas opp
på rent samfunnsmessig basis, vil en komme et langt
stykke på vei i motarbeidelsen av den ufrivillige
barnløshet som i dag virker ødeleggende og nedbrytende i så alt for mange ekteskap.

Denne tilnærmingen kombinerte en pragmatisk biologisk forståelse av forplantning med ideen om at ønsket
om barn var en sunn og normal forventning til livet.

PÅ TEMA
Forbindelsen mellom ‘helse’, ‘livsglede’ og ‘det å få barn’
var eksplisitt. Det var i lys av dette fornuftsgrunnlaget
at implementeringen av sosialt og etisk kontroversielle
metoder som sæddonasjon, kunne gis legitimitet.
Kvinners biologiske behov
Argumentasjonen Evang og hans meningsfeller la til
grunn var ideologisk og pragmatisk på en og samme
tid. Riktignok var det et uakseptabelt svinn at 10 %
av ekteskap forble barnløse i en tid hvor landet skulle
gjenreises og nasjonen bygges. Men en slik argumentasjon hadde begrensede muligheter til å slå an i befolkningen. Det var for rasjonelt, for blottet for emosjonell
appell. På bakrommet var Evangs strategi utvetydig:
At kvinnens ‘naturlige’ rett i dette tilfelle stort sett
sammenfaller med samfundets interesser spiller
selvsagt ingen rolle for prinsippet, men skulle antakelig gjøre det lettere å få prinsippet godkjent.10

Utad ble dermed behovet for behandling av barnløshet
fremsatt som ivaretakelse av kvinners biologiske behov for å få barn. Et uoppfylt barneønske ville kunne
være ødeleggende for kvinnens mentale helse og generelle livskvalitet. «Det ikke å kunne få barn», reflekterte Ernst Schjøtt-Rivers (1901-1982), mangeårig gynekolog ved Rikshospitalets kvinneklinikk, «er i mang
en kvinnes liv årsaken til at hun føler sig ulykkelig, og
ofte anser sig som et mindreverdig individ, som ikke
kan oppfylle sin plikt som menneske og hustru»11. Kvinners biologiske behov ble med andre ord ansett å være
et argument med bredere sosial appell enn samfunnets
interesse av at ekteskap ble til barnefamilier.
Terapeutisk nihilisme
Medisinens tilsvar til etterkrigstidens helsepolitiske
initiativer var, fremover på 1950- og 1960-tallet, systematisering av et behandlingstilbud som inntil da hadde
vært begrenset av den geografisk mangelfulle spredningen av gynekologer og avhengig av enkeltlegers
interesse for - og kunnskap - om årsakene til ufrivillig barnløshet. Denne utviklingen var nært forbundet
med økt pasientpågang, naturvitenskapenes fremvekst
og kunnskapsflyt fra biologi og endokrinologi inn i
gynekologifaget.
Systematiseringen hadde flere formål. For det første
å ta unna den stadig økende pågangen av infertilitetspasienter. For det andre var systematisering og standardisering avgjørende for overføringsverdien i diagnostiske og terapeutiske prosedyrer, og derigjennom sentrale
for den geografiske utbyggingen av infertilitetsutredning og -behandling. For det tredje var hensikten å kamuflere det faktum at kausaliteten mellom instituert
behandling og graviditet hvilte på et forholdsvis svakt
bevisgrunnlag. Man anså at et behandlingstilbud i seg
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selv kunne ha terapeutisk effekt. Et gjennomført behandlingsopplegg, uavhengig av utfall, ville kunne gi
pasienter visshet om at alle muligheter var forsøkt, og
slik sett fungere som en hjelp til erkjennelse av en vanskelig livssituasjon.
I tiårene før IVF, var
det et uttalt problem at diagnostiske prosedyrer var
tidsrøvende og «ikke tilpasset en travelt opptatt
lege».12 Behandlingen forutsatte rent ut sagt en «viss
optimistisk innstilling».13
Det faktum at barnløse
pasienter gjerne oppsøkte flere leger gjorde det
dessuten vanskelig å tolke
det kausale forholdet mellom behandling og utfall.
«Konsepsjon», observerte
gynekolog Ragnvald Bredland (1910-1972) mot slutten
av 1950-tallet, «blir ofte tilskrevet en tilfeldig instituert behandling».14 Sannhetens kjerne var, ifølge Bredland, at de fleste pasienter slett ikke trengte behandling.
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De trengte råd. De hadde behov for kunnskap om forplantning og sammenhengen mellom samleie og ovulasjon. Dette var likevel ikke å forstå som en invitasjon til
«fullstendig terapeutisk nihilisme».15 Enkelte behandlingsformer kunne fremdeles ha en viss verdi i kraft
av å «styrke pasientens optimisme» og «opprettholde
tillitten til legen».16

Man anså at et behandlingstilbud i seg selv kunne ha terapeutisk effekt. Et gjennomført
behandlingsopplegg, uavhengig
av utfall, ville kunne gi pasienter visshet om at alle muligheter
var forsøkt, og slik sett fungere
som en hjelp til erkjennelse av
en vanskelig livssituasjon.

Evangs sosialmedisinske helsebegrep tilsa at barnløshet kunne behandles som en trussel mot de mentale og sosiale sidene ved det å være
et helt og sunt menneske. Foto: Rigmor Dahl Delphin - Oslo Museum
(Wikipedia Commons)

Det mest konstruktive i
medisinen
Mot slutten av 1970-tallet var infertilitetsutredning og -behandling relativt systematisert innenfor
rammen av klinisk infrastruktur. IVF kom til å
endre dette bildet; både
epistemologisk og organisatorisk. Særlig gjaldt dette den omfattende omorganiseringen av klinisk praksis, og endringer i relasjonen
mellom det kliniske og det laboratorieutførte arbeidet.
Fremveksten av infertilitetsbehandling og teknologier for assistert befruktning er slik også en historie om
fremveksten av livsvitenskapsforskning, bioteknologi
og -medisin i Norge. Da IVF nådde landet i 1984 var
det med andre ord et potent uttrykk for at disse endringene var i emning.
Det første IVF-barnet i verden ble født i England
i 1978. I Norge ble det første barnet som nevnt født i
1984. På dette tidspunkt var denne teknologien svært
omstridt. Kritikere hevdet at det var galt å intervenere
med naturen på denne måten. Behovet for å legitimere
praksisen meldte seg dermed relativt umiddelbart. Selv
om Evang og andre med ham hadde forsøkt å løfte
barnløshet opp og frem som et medisinsk anliggende
et halvt århundre tidligere, var barnløshet fremdeles
et svært tabubelagt og nedtiet tema i norsk offentlighet i de tidlige 1980-årene. IVF ble derfor en motor for
et mer uttalt behov for nødvendigheten av å adressere
ufrivillig barnløshet som et reelt sykdomsbilde med et
tydelig medisinsk mandat.
IVFs suksess sto og falt på dens relevans for menneskets forplantning. IVF måtte være et adekvat svar
på et klinisk problem, og barnløshet måtte defineres
som sykdom. Dette var et i stor grad et sosialt og politisk overtalelsesprosjekt norske leger og pasienter sto
sammen om.
I vårt land har fremtredende personer hevdet at
barnløshet er ingen sykdom – men en tilstand. […]
Selvsagt er det slik at man sjelden dør av infertilitet, som regel har man ikke organiske smerter, og
de fleste kan være i fullt arbeid. Sykdommen gir

På verdensbasis er det født rundt 6 millioner barn ved hjelp av IVF og varianter av IVF siden 1978. I 2019 blir det født et sted mellom 2000 og
2500 barn etter assistert befruktning i Norge. Foto: http://www.scientificanimations.com/wiki-images/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68959759

seg utslag i den mentale reaksjon på at man ikke får
barn. Det dreier seg om en psykisk belastning som
i perioder fullstendig kan ødelegge livslyst, arbeidsglede, og som kan manifestere seg som en sterk
mindreverdighetsfølelse. Rent faglig sett må vi karakterisere deres reaksjoner som depresjon, nevrose,
og eventuelt det som verre er. […] Ved siden av å
opprettholde livet gjennom mattilførsel, drikke og
akseptable omgivelser, er trangen, behovet for å reprodusere seg noe av det mest basale som er nedlagt
i alt eksisterende liv. I forbindelse med barnløshet er
det også blitt hevdet at det er galt å intervenere med
naturen – ‘tukle med livet’. Men i virkeligheten er
grunnlaget for all medisinsk virksomhet å gripe inn
i de prosessene som da skjer – til individets beste.
[…] På mange måter representerer behandlingen av
de infertile par noe av det mest konstruktive i medisinen – ved å rette opp en funksjonssvikt kan et nytt
liv bli skapt.”17

Under opptakten til IVF i Norge ble adskillig arbeid
lagt ned i å naturalisere IVF-teknikken. Dette foregikk
blant annet gjennom sammenligninger mellom natur
og teknologi og en argumentasjon som la større vekt på
likheter enn forskjeller. Den eneste forskjellen mellom
naturlig konsepsjon og in vitro fertilisering (IVF) var,
ifølge leger ved Ullevål sykehus, at befruktningen foregikk utenfor kvinnens kropp og at egget måtte vente
i overkant av to døgn i et spesielt medium før det ble

satt tilbake i livmoren. Med en slik venteperiode, ble
det hevdet, foregikk også ved naturlig befruktning fordi
egget må vente i egglederen i en tilsvarende periode før
det fester seg til livmorveggen. «Disse barn er ikke kalt
egglederbarn for det», var den lakoniske kommentaren
fra Ullevål sykehus.18
Anstrengelsene for å fremstille IVF som et speilbilde av naturen kom i både tekst og bilde, tidvis av
kjønnsstereotypisk karakter:
Det er noen spesielle lyspunkter ved in vitro fertilisering og embryo transfer. Forskning i dette området vil kaste lys over vårt kjennskap til årsaker for
reproduksjonsfeil. Det er også mulig at prøverørsteknikken vil verne mot noen typer fosterabnormaliteter. Her brukes det ferske produkter – ett ‘nybakt’ egg fra mor og fersk sæd fra far. I naturen er
det ikke alltid slik. Det kan foreligge en mulig risiko
når ett egg må vente i mange timer, til besvimelsestidspunktet, før sædceller galopperer til stedet i siste
bitteliten. Og på lignende måte kan sædceller vente
like mange timer og sparke sine siste spark før en
vakker eggcelle strutter forbi.19

IVF var ikke fremmed for naturen, argumenterte enkelte leger. Tvert imot, det kunne til og med tenkes at
den var bedre. «Det viser seg at naturens iboende vilje til å skape liv langt oversteg den naturlige befruktningsvei», noterte Kåre Molne (1933-), professor i gyne-
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kologi og obstetrikk gynekolog og leder for teamet bak
den første norske IVF-fødselen.
Forsøkene på å ramme inn IVF som en teknikk som
lå tett opp mot naturlig befruktning, var en måte å forhandle frem IVFs vitenskapelige og medisinske verdi.
Et annet sentralt argument var hvilken relevans IVF
hadde til verden utenfor laboratoriet. Den første norske
vitenskapelige artikkelen om IVF begynte derfor med å
stadfeste problemet:
Barnløshet er et betydelig medisinsk problem, 20
% av befolkningen rammes av dette i de industrialiserte land”21

Barnløshet var ikke lenger et slags paradoks til prevensjon og overbefolkning. Ei heller kun en trussel
mot enkeltmenneskets opplevelse av mening i tilværelsen. Barnløshet var snarere et omfattende problem
for den vestlige del av verden, og, ble leserne forklart,
fordi antallet kvinner med skadede eggledere syntes å
stige, «var det naturlig at man søkte etter metoder hvor
egg og spermier kunne forenes til befruktning utenom
kroppen».22 Norske IVF-team ønsket dermed å gjøre
IVF relevant for ufrivillig barnløse, og samtidig nedtone den revolusjonerende tanken om å flytte menneskets
befruktning over i en petriskål. IVF skulle ikke forstås
som eksperimentell biologi, men som en vitenskapelig
fundert løsning på ufrivillig barnløshet. Det var derfor
ikke tilfeldig at IVF ble fremstilt som «et av de største
gjennombrudd i infertiliseringsarbeidet i vår tid».23
Historien som påminnelse
Historien bak medisinsk behandling av ufrivillig barnløshet er en historie som strekker seg lenger enn «før og
etter IVF». Barnløshet ble medikalisert i løpet av første
halvdel av 1900-tallet. Utover siste halvdel av 1900-tallet tiltok denne medikaliseringen i styrke og i takt med
utviklingen av nye kliniske og biomedisinske teknikker
og medisiner. Denne artikkelen har imidlertid pekt på
at rasjonale bak medisinsk behandling av barnløshet
historisk sett har vært å finne i noe annet enn målbare
resultater.
Medikaliseringen av barnløshet var tuftet på verdier
nedfelt i den norske velferdsstaten. Barnløshet ble rammet inn av et utvidet helsebegrep hvor det å ønske seg
barn skulle forstås som en sunn og normal forventning
til livet. Barnløshet var å anse som en trussel mot selve
livet og livsgleden, og derfor også et medisinsk og politisk anliggende. Slik sett bidrar historien til at vi ikke
mister av syne det grunnleggende humane prosjektet
reproduksjonsteknologi og assistert befruktning kan
være.
I dag utgjør reproduksjonsteknologi navet i et internasjonalt kommersielt reproduktivt marked hvor
mulighetene er utallige og kun begrenses av enkeltin-
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NOTER
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Eksempel på hvordan 1930-tallets råd mot ufrivillig barnløshet kunne
lyde: “Et middel som er anvendt med hell: 1 spiseskje hvetekim 3 ganger daglig”. Kilde: Ernst Schjøtt-Rivers, "Sterilitet hos kvinner," Liv
og Sunhet: norsk blad for riktig levesett, legemets og sinnets helse. Aug,
no. 8 (1936). P. 80.

dividets lommebok og moralske gangsyn. Eggceller,
sædceller og embryoer kan kjøpes og livmor kan leies.
Det humanistiske idégrunnlaget for behandling av
barnløshet Evang lanserte på 1930-tallet synes temmelig langt unna. Kan hende at historiens viktigste bidrag
var å problematisere fraværet av diskusjon om kvaliteten på behandlingstilbudet både i offentlig og privat
sektor, både hjemme og ute.
Fakta
På verdensbasis er det født rundt 6 millioner barn
ved hjelp av IVF og varianter av IVF siden 1978. I
2019 blir det født et sted mellom 2000 og 2500 barn
etter assistert befruktning i Norge.24

I dag har norske barnløse tilgang til IVF og sæddonasjon dersom de lever i heterofile eller lesbiske
parforhold. Eggdonasjon og surrogati er ikke tillatt,
ei heller adgang til assistert befruktning for enslige
kvinner. Disse spørsmålene er stadig gjenstand for
politisk hestehandel.
I 2019 har reproduksjonsteknologi vist seg å være et
slagkraftig politisk forhandlingskort for Kristelig
folkeparti. Man kan derfor med rimelig grad av sikkerhet anta at det ikke vil skje lovendringer av betydning før etter stortingsvalget i 2021.

Eira Bjørvik er postdoktor ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO. Bjørvik forsvarte i 2018 sin doktorgrad i medisinsk historie. Med støtte
fra Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening
(NFFO) skriver Bjørvik samtidig på en sakprosa med utgangspunkt i doktorgradsarbeidet.
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21 Kahn, Jarl. A. et. al. «De første barn i Norge etter in vitro fertilisering», Tidsskrift for den norske legeforening 105(8), 1985, s.
565-567.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 I Norge registreres dette av Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet. Sikre tall er det imidlertid ingen som sitter
på finne fordi hverken norske myndigheter eller andre instanser har fullstendig oversikt over hvor mange norske barn som
unnfanges i utlandet ved sæd-, egg- og embryodonasjon og
surrogati.

«Æ e trønder, æ». Utklippsarkiv i privat eie, 26. juli 1984.

2 NRK, Dagsrevyen, 26. juli 1984.
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Table I
Calories from foodstuffs produced by domestic
animals, as percentage of Norsemen’s annual food
consumption.

SURVIVAL AND RUIN OF THE
NORSE SETTLEMENT ON
GREENLAND AD 985-1420
A R N V ED N ED K V I T N E
Tidligere professor
Universitetet i Oslo

B

etween AD 985 and 1420 lived on Greenland
a Norse peasant population. At its maximum
it numbered ca. 2500 people. How could peasants who immigrated from Norway and Iceland adapt to the Greenlandic environment so successfully that they survived for more than 400 years? And
how should we explain that their history ended with
one of history’s most debated and mysterious acts of
disappearance?
Grain was a main source of food in Norway, but it
did not ripen on Greenland.1 From the start the peasants had to find compensations by increasing other
sources of food. How did they succeed?
The dimensions of the ruins of the Norse Greenlanders’ cowsheds make it possible to estimate that the average number of milk-cows on a Norse farm was 7-8,
the number of goats and sheep can be estimated by
comparing to Norway and Iceland. From this can be
calculated how many calories domestic animals on an
average farm produced per year. It can also be calculated how many calories an average household needed
per year to satisfy their needs.
By combining these data it can be calculated how
large part of this need was covered by milk and how
much by meat from domestic animals.
Table I indicates that more than half their diet con-

sisted of milk products. Increased production of milk
must have compensated most of the absence of grain.2
Table II indicates that cattle, goats and sheep provided 57% of the calories consumed by the Norse. Cows
were by far the most important food-producers, 50% of
the calories consumed by the Norse came from cows
and ca. 7% from goats and sheep.
Summer pastures for domestic animals were no problem on Norse Greenland. Providing sufficient winter
fodder in the seven months when the cows had to be
kept indoors, was a greater challenge. Since they did
not grow cereals, they could use all dung from domestic animals as fertilizer to create new meadows around
their dwellings. These lush meadows have survived centuries and can still be seen close to Norse ruins. Agricultural land on Norse Greenland was more fertile
when the Norse disappeared than when they arrived.
Hunting, fishing and edible wild plants gave the
Norse their remaining food supplies. Norse coastal
farmers hunted reindeer and seal along the North Sea
and Atlantic coast of Norway. On Greenland there was
more of such prey. Wild plants like lyme grass, and
possibly seaweed were milled and eaten in porridge
or crisp bread.3 Inshore fishing supplied much of the
calorie needs along the Atlantic and North Sea coast
of Norway. By combining many sources of food the

Milk from cows (47%) and goats (6%)

53 %

Meat from all domestic animals

4%

Calories from all domestic animals:

57 %

Nedkvitne 2019, pp. 232 - 248

Table II
Percentage of calories from different domestic
animals, as percentage of Norsemen’s annual food
consumption.
Calories from cattle		

50 %

Calories from sheep and goats

7%

Calories from all domestic animals:

57 %

Nedkvitne 2019, p. 245

Greenlanders obtained food security.
Which consequences had the colder climate after
ca. 1250 for food production on Norse Greenland? The
dominant view in the last decades has been that production was so reduced that the health of the Norse
Greenlanders deteriorated, the population declined and
finally disappeared. Against this ecological crisis scenario it can be argued that a colder climate and shorter
seasons for plant growth can prevent grain from ripening, but the Greenlanders did not sow grain. Temperatures did not fall so dramatically that it seriously reduced the harvesting of grass and other winter fodder
for domestic animals. A Norse peasant would count
how many loads of hay he had brought into his barn in
autumn, and on that basis he would calculate how many
domestic animals he could feed through the winter. The
livestock farming of the Norse Greenlanders was more
predictable and robust than understood by modern
scholars.
When explaining the disappearance of the Norse,
there is an alternative to this ecological crisis scenario,
and that is ethnic violence. It has to be examined more
closely than has been done so far.
Historians who analyse the written sources will discover a more dramatic end to the Norse settlements. In
1355 a priest called Ivar Bárdarson sailed from Bergen to
Greenland on board a ship which was manned by armed warriors. Their aim is said to be to force the Inuit
out of the Western Settlement. The king told them that

previous kings of Norway ”have maintained Christianity in Greenland to this day, and we will not let it decline
in our days”.4
The expedition was a failure. When Ivar returned to
Bergen, a scribe at the cathedral interviewed Ivar and
wrote a short report on what Ivar and the ship’s crew
saw when they arrived in the Western Settlement. The
scribe in Bergen wrote:
Now the Inuit have the whole Western Settlement.
There are enough horses, goats, cattle and sheep, all
are wild, but no people, neither Christian nor pagan. Ivar has seen all this, and he was one of those
who were appointed to go against the Inuit, to chase
them out of the Western Settlement. When they arrived there, they found no man neither Christian nor
pagan, only some wild cattle. They took provisions of
wild cattle and sheep and they sailed home with it,
and the aforementioned Ivar was one of them. This
was told us by Ivar Bárdarson Greenlander…5

It is said here that the domestic animals were wild. This
means that nobody milked the cows and goats, and
summer was the time when the major part of the milk
production took place on Norse farms. Neither did anybody collect winter fodder for the cows. The cattle were
not herded, they were therefore free to eat grass in the
meadow where winter fodder for the animals was normally harvested. Nobody lived at the farms any more.

The northernmost Norse settlement was called “The Western Settlement” situated close to today’s Nuuk, the southern “Eastern Settlement”
was around Qaqortoq. The first may have had 90 farms (navnegårder) the second 190, total population: ca. 2500.
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Where had they gone? They could not have starved to
death, as the wild cattle, sheep and goats provided sufficient and good food. The “wild” domestic animals and
the Norse expedition’s disappointment not to find the
peasants they were supposed to defend, cannot be combined with an orderly migration. Ivar does not say what
had been the destiny of the Norse, evidently because
the readers in Bergen knew the answer. They were all
dead.
The animal husbandry of the Norse made it necessary for one household to live permanently at one place.
The scarce and scattered resources made it necessary to
build farms at a distance from each other. That made
them easy victims for Inuit “hit and run”- tactics. A
Norse peasant household on an isolated farm had little
to muster against enemies who attacked with concentrated manpower.6
We also have sources which describe ethnic violence
on Norse Greenland from an Inuit perspective. After
the Norse had disappeared around 1420 the first Europeans to settle permanently on Greenland was the household of the Norwegian missionary Hans Egede who
was sent there by the Danish king in 1721. Egede knew
the saga narratives about the Norse medieval settlements, but in the first months he had to give priority to
his work as a missionary. He also lacked language skills
to discuss the matter with Inuit. But if he had received
information about the Norse, there can be little doubt
that he would have mentioned it in his detailed diary.
Eight months after his arrival, Egede visited a
community of Inuit who lived in their winter houses
not far from present day Nuuk. They permitted him
to stay overnight and he slept in their large common
room. The first evening he had an unexpected experience which he describes in his diary. After he had fallen
asleep:
I heard in my sleep a strange song, screams and noise and which woke me up. But they had put out all
their lamps, and it was quite dark. It was terrible to
hear how one of their Angekoks (shamans) sat on
the floor and played a drum, screamed and talked
now with a coarse, now with a thin voice, now he
whistled, now he had a trembling voice like a man
who was afraid or frozen and hardly could speak.
When he stopped speaking, all the women in the
house started speaking in a low and fearful voice,
sometimes they started singing. They kept on doing
this for a couple of hours, and they half scared me,
because I did not know what it meant. None of my
people slept in the same house, they were in another
house. I could not leave the house because it was quite dark, so I lay quite still and pretended not to hear
what they did.
What this monkey business meant I got to know

FORTID | 4/2019

FORTID | 4/2019

PÅ TEMA
to kill them before they kill us. The only possible conclusion on the basis of extant sources is that the Norse
were the victims of Inuit ethnic violence.
Arnved Nedkvitne er tidligere professor ved Universitetet
i Oslo og er aktuell med boka Norse Greenland. Viking
Peasants in the Arctic (2019).

NOTER
In the Norse period this was the meadow or pasture of a Norse farm.
When the original heather was burned, the new grass would give a
good pasture. If a pasture was manured over a long period, the result
would be a meadow. Eirik Raudi called the new land Greenland,
because he wanted it to have a good name to motivate people to settle
there. This picture shows that this name was not only a PR stunt (Cf.
Nedkvitne 2019, p.24). Source of photo: Farming in Norse Fjords.
Report to the “National Museum of Denmark, Department of Middle
Age and Renaissance”, Copenhagen, April 2014, p. 36. Copyright: The
National Museum of Denmark.

much later when we had learnt some of their language.
Then I spoke to some of the people who had been present at that time. The reason was that the Greenlanders
feared us and could not understand why we had come
to their country. Then the Angekok had to ask his protecting spirit what we planned to do against them. Had
we come to take revenge for what their ancestors in
former times had done against our people, who had
lived in the country, and whom they had killed? The
art of the Angekok and the help of the protecting spirit should prevent us from carrying out our plans, and
somehow bring us misfortune and ruin, since they did
not dare to attack us on their own.7

There are no indications in Egede’s detailed diary that
he had mentioned the disappeared Norsemen to Inuit
before the event described above. As mentioned above at this this time Egede did not even know the Inuit
language. Eight months after Egede had arrived, the
Inuit believed so firmly that they now might have to
face the consequences of the killings which their ancestors had committed, that they organised a séance to
protect themselves.
A basic methodological norm in source criticism is
that if a hypothesis has been confirmed by at least two
independent sources, the hypothesis should be seen as
verified. The claim that Inuit hunters killed the Norse
peasants is confirmed by Ivar Bárdarson in a Norwegian tradition and in an Inuit tradition by the Inuit who
organised the séance. The two traditions were separate

On this farm a house for storing goods has been exceptionally well
preserved; it measures 7.5 × 5 m. The vegetation in front of the house
is particularly lush with willow. This is likely to have been part of a
meadow which in the Norse centuries was covered with grass and
manured. (Nedkvitne 2019, p. 26). Source of photo: SILA report no.
25. Published by Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning, Copenhagen 2007, p. 25. Copyright: The National Museum of Denmark.

and independent.
Jette Arneborg at the Danish National Museum
writes that the narratives about the killing of the Norse
settlers was a preconceived idea which the Scandinavians brought to Greenland after 1721. They repeated it to
Inuit so often that Inuit started to believe it.8 This was
definitely not the case, this idea existed in Inuit tradition before the arrival of the Norse, as verified by Egede’s
diary quoted above.
Both Norse and Inuit traditionally conducted blood
feuds against members of their own ethnic group. After they started living close to each other on Greenland, written evidence verify that they also started to
commit violence against members of the other ethnic
group.9 Historia Norvegia from ca. 1150 describes how
the Norse stung Eskimos on Greenland to death with
weapons.10 In Newfoundland Norse Greenlanders
and native Americans confronted each other in deadly
struggles. Ivar Bárdarson claims that the Western Settlement ended in a confrontation with Inuit. The reliable
Icelandic Annals mention that 18 Norse were killed and
two boys made slaves in an Inuit attack on the Eastern
Settlement in 1379. Finally there was an Inuit tradition
at Egede’s time that their forefathers had defeated and
killed the Norse. The relevant sources are few and have
to be subjected to a thorough source criticism before
conclusions can be drawn. This was done in my monograph on Norse Greenland which appeared in 2019. No
source describes peaceful coexistence between the two
ethnic groups. When peasant settlements and hunter
societies exist side by side, conflicts will easily arise for
many reasons. In a stateless society conflicts easily escalate into blood feuds, the mentality is that we have

1

Nedkvitne, Arnved: Norse Greenland. Viking Peasants in the
Arctic, Routledge publishers, London and New York 2019, pp.
298-301.

2 Cf. Konungs skuggsiá, Old Norse, p. 30; English translation, p.
145; Norwegian translation, p. 69; Nedkvitne 2019, p. 241
3 Nedkvitne 2019, pp. 298 - 301
4 Nedkvitne 2019, pp. 245-246; The document is printed in Diplomatarium Norvegicum volume 21, no. 83
5

The original text in Det gamle Grønlands beskrivelse af Ivar
Bárdarson; Cf. Nedkvitne 2019, pp. 342-349, here p. 348;

6 Nedkvitne 2019, pp. 349-350
7 Hans Egede 1738, p. 44; Nedkvitne 2019, pp. 363 – 366;
8 Arneborg 1991 pp. 96 and 150; Arneborg 2003, p.118; cf. Nedkvitne 2019, pp. 364 - 365
9 Nedkvitne 2019, pp. 331-339
10 Nedkvitne 2019, p. 341.
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BOMPENGER I NORGE:
Fra bomvakt til elektronisk veiprising?
Kommunevalget 2019 viste at et av de mest anspente spørsmålene i det norske samfunn var volumet av innsamlede bompenger. Så stort, avansert og omfattende bompengesystem har ingen andre land i verden. I denne artikkelen vil jeg belyse hvordan
elektronikk, datamaskiner, mikrobølger, bilsamlebånd, og ikke minst våpenproduksjon bidro til at Norge fikk verdens mest fremragende system for bompengeoppkreving.

KO N S TA N T I N A N C H I N
Rådgiver på Fakultet for landskap og samfunn,
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

U

tviklingen av bompengesystemet i Norge
hadde ikke vært mulig uten nytenkning,
kreativitet og teknologi. En av de teknologiske løsningene som Norge prøvde ut og
ferdigstilte tidligere enn andre land, var automatisk registrering av passeringer og betaling av bomavgift uten
at man måtte stoppe på bomstasjonen. Denne teknologien gjorde oppkrevingen av bompenger mye mer
praktisk og kostnadseffektiv. Det ble billigere og enklere å etablere bompengeoppkreving på flere steder. Etter
hvert vokste enkeltstående prosjekter med bemannede
bomstasjoner til det landsdekkende automatiske oppkrevingssystemet AutoPASS.
Oppkreving av bompenger i gamle dager
År 2019 er et jubileumsår for det offentlige bompen-

gesystemet i Norge. Det var for nøyaktig 90 år siden,
i juni 1929, at Stortinget vedtok det første offentlige
bompengeprosjektet i landet, Vrengen bro. Men selve
bompengeinnkrevingen hadde eksistert i en eller annen
form i Norge i mange år før.
Det er ulike hypoteser for når og hvor de første
bompengene i landet dukket opp. Kilder viser at det
fantes tømmerpenger som store seilskip måtte betale på
1600-tallet. Dette var en avgift som utenlandske handelsskip måtte betale for å passere Fredrikstad eller for
å bli loset til bryggen i Bergen. Imidlertid ble tømmerpenger ikke nødvendigvis betalt som vederlag for bruk
av samferdselsinfrastruktur slik som moderne bompenger. Først og fremst var det en form for toll for innførsel
av varer.
På 1700-tallet fantes det flere bomstasjoner rundt

Bomstasjon ved Majorstua, Oslo. Foto: Konstantin Anchin.

Kongsberg. Disse bomstasjonene ble oppført på veier
til og fra bergstaden. Storskala sølvutvinning krevde
faste fartsårer som ble bygd etter hvert. Disse kjøreveiene ble brukt av mange bønder som ønsket å tjene penger på levering av ved, kull og matvarer til byen. Etter
hvert ble pågangen så stor at veiene måtte vedlikeholdes mye oftere. Innføring av bompenger skulle dekke
reparasjonskostnader og samtidig redusere antall private leverandører som kjørte til byen.
På 1800-tallet var det stadig flere steder hvor bompenger ble oppkrevd. Det var ofte snakk om private
broer over elver. Grunneiere ønsket enkel adkomst
til sine eiendommer eller fabrikker, og derfor bygde
de faste broer til eget bruk. Det viste seg raskt at broer kunne være en inntektskilde dersom man satte opp
bom og krevde bropenger fra bønder for frakt av varer.
Slik var det på Prætoriumsbroa i Fredrikstad bygd av
bataljonskirurg Henrich Prætorius.1 Slik var det også
i Oslo med Lysakerbrua, bygd av godseier Peder Anker,2 og i Nordmarka, på Greveveien, anlagt av Herman
Wedel-Jarlsberg.3
Det var også noen få kommersielle bompengeprosjekter som Nygaardsbroen i Bergen. Et privat aksjeselskap fikk tillatelse fra kongen til å bygge ut broen i 1851
og å tjene på å oppkreve bropenger.4
Felles for all oppkreving av bompenger i perioden
før 1900-tallet var at inntektene var avhengig av en

bomstasjon med vakt. Denne modellen ble ikke vesentlig forandret i mange år. De første offentlige bompengeprosjektene på 1930-tallet hadde samme opplegg. På
hver bompengefinansiert bro eller veistrekning ble det
bygd en bomstasjon. Bomstasjonen besto av selve bommen som sperret veien og en vaktkiosk, bemannet av
en bomvakt. Hovedoppgaven til vedkommende var å
samle inn penger fra bilister og åpne bommen for passerende. Reisende måtte stoppe ved bommen og betale
avgiften på stedet for at vakten skulle slippe dem frem.
Biltrafikk og oppkreving av bompenger i 1932 – 1987
Oppkrevingsmetoden med bomstasjon med bomvakt
var relativt billig, enkel og effektiv. Metoden skapte
ikke køproblemer ved bomstasjonene fordi biltrafikken
ikke var stor før 1960-tallet. Dette skyldtes at omsetningen av personbiler i Norge var begrenset etter første
verdenskrig. Det var ingen egen bilproduksjon i landet
og bilene måtte følgelig importeres. Kjøp i utlandet
krevde valuta, noe som Norge begynte å få mangel på
som følge av nedgang i økonomien. Derfor ble det innført restriksjoner på kjøp av biler i utlandet.
Etter andre verdenskrig ble privat bilbruk ansett av
det regjerende Arbeiderpartiet som lite forenelig med
de sosialdemokratiske idealene, og derfor ble omsetningen av personbiler regulert. Bilrasjoneringen ble
opphevet 1. oktober 1960, og først da begynte antall bi-

43

44

PÅ TEMA
ler i Norge å øke kraftig.
En annen forklaring på at bemannede bomstasjoner
ikke skapte bilkøer var at mesteparten av bompengeprosjektene i perioden fra 1930- til 1980-tallet fant sted
utenfor de store byene på veistrekninger hvor det ikke
kjørte mange biler.
I andre halvdel av 1980-årene kom de første bomstasjonene i norske byer eller ved innfartsårer til urbane
strøk. Her viste det seg raskt at de gamle vaktbemannede bomstasjonene passet dårlig. Bomvaktene rakk ikke
å håndtere betalingen hurtig nok til å unngå bilkøer ved
bomstasjonen. Dette problemet ble forsøkt løst med to
viktige oppgraderinger. For det første begynte bompengeselskapene å selge klippekort og abonnement for
passering. Bilistene måtte kjøpe disse på forhånd og
vise frem bevis hver gang bilen passerte bomstasjonen.
Man sparte tid ved å slippe å veksle penger på bomstasjonen, men bomstasjonen måtte fortsatt være bemannet ettersom bomvakten hadde oppgaven med å sjekke
abonnement og klippekort.
Den andre oppgraderingen var installering av myntautomater på bomstasjonene. Bilistene kastet mynter
inn i myntautomaten og dersom betalingen var tilstrekkelig, ble bommen automatisk åpnet. Denne teknologien sparte bompengeselskapene for en del lønnsutgifter
siden bomstasjonene ikke lenger måtte bemannes av
bomvakt. Problemet med at bilistene måtte stoppe ved
bommen var imidlertid fortsatt til stede.
Den første automatiske bompengeløsning
Dette problemet ble spesielt aktuelt da bompenger ble
innført i store byer med tusenvis av biler. Man så i en
retning av et system som kunne sikre betaling fra bilistene uten at de stoppa og skapte køer ved bomstasjonen. Et slik system fantes foreløpig ikke i 1986 da bomringen i Bergen ble åpnet.
Løsningen kom etter hvert, og var inspirert av
BMW-fabrikkens samlebånd. Bilprodusenten var opptatt av brukernes ønsker og ville tilpasse sine biler til
kundenes behov under produksjonen på samlebånd. Da
kom den nederlandske elektronikkprodusenten Philips
med et forslag om å samle kundenes ønsker i et datasett og lagre det i en PREMID-brikke (Programmable
REMout IDentification). Denne brikken skulle plasseres på bilkarosseriet og når det passerte ulike monteringsfaser, sørget brikken for å gi et radiosignal om hva
slags motor, interiør og ekstrautstyr som skulle installeres på nettopp denne bilen.5
Samme prinsipp med bilgjenkjenning og lignende
PREMID-brikker ble brukt av norske A/S Philips,
datterselskap av nederlandske Philips N.V. i Norge, til
å utarbeide en løsning for automatisk oppkreving av
bompenger. Biltrafikken på norske veier kunne sammenlignes med BMWs samlebånd, mens ulike typer
abonnementer for passering av bomstasjonen kunne
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sammenlignes med BMW-kundenes ønsker. PREMID-systemet ble først utprøvd våren 1987 i Løvstakktunnelen (Fyllingsdalstunnelen) i Bergen og deretter
implementert i Ålesund-Giske-prosjektet høsten 1987.6
Systemet gikk ut på at en brikke med batteri og et lite
minne med informasjon om bileier, kjøretøy og betalt
abonnement, ble plassert i bilen. Når bilen kjørte gjennom bomstasjonen uten å stoppe eller senke farten,
leste datamaskinen i bomstasjonen et mikrobølgesignal
fra brikken og belastet bilistens abonnement for passeringsavgift. Sjåføren kunne også se et lyssignal ved
bomstasjonen som informerte om at registreringen lyktes, eller om at det var på tide å fornye abonnementet.7
Systemet viste seg å bli populært. Allerede ett år etter installasjonen av bomstasjonen på Ellingsøy i Ålesund, ble 55 % av alle passeringer registrert automatisk.8
Det var flere grunner til oppslutningen. For det første
var det mer praktisk å kjøpe PREMID-brikke og kjøre
gjennom bomstasjon uten å senke farten. For det andre
var det en brikkerabatt. De som skaffet seg PREMIDbrikke kunne spare mer enn en tredjedel av ordinær
sats. Vanlig pris med manuell betaling var 30 kroner per
passering pluss passasjertillegg (5 kroner for barn og 10
kroner for voksen). Med PREMID-brikke betalte man
en fast sats på 20 kroner per bilpassering uansett hvor
mange personer som satt i bilen.9
Ulempen med PREMID-brikken var at man måtte
betale abonnementsprisen for en hel periode på forhånd, og det var snakk om et betydelig beløp. Prisen for
et abonnement med 700 passeringer varierte fra 12 600
kroner for personbiler til 57 190 kroner for lastebiler
med lengde over 8 meter.10 En annen grunn til kritikk
av PREMID-teknologien var at batteriet i brikken var
svakt og måtte byttes ofte.
Køfri-løsning
Mens norsk A/S Philips testet sin PREMID-teknologi i tunnelen i Bergen og utviklet en automatisk løsning
for Ålesund-tunnelen, dukket det opp en konkurrent.
Det var en ny mikroelektronikk bedrift, A/S Micro
Design som ble stiftet i 1984 i Selbu, ca. seks mil sørøst for Trondheim. Det var tidligere ansatte i Delcom
Elektro, ingeniørene K. Bogen, S. Kirknes, L. Andreasen, H. Reschsteiner, S.R. Skaland og J. Skogfors som
opprettet selskapet. Fra starten av begynte de å jobbe
med forskning og utvikling innenfor mikroelektronikk.
Bedriften fikk rundt 1,4 millioner kroner i investeringstilskudd, lån og garantier fra Sør-Trøndelag næringsfond og Distriktenes utbyggingsfond. Allerede etter to
år i drift fikk selskapet en kontrakt fra Statens Vegvesen om å utarbeide et komplett elektronisk bompengeoppkrevingssystem. Et slikt system var høyt etterspurt
på slutten av 1980-tallet. Grunnen til det var at det ble
planlagt flere bompengeprosjekter inkludert bomringer
i byer. Det var der flest biler kjørte og det var der de
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gamle bomstasjonene med bomvakt var mindre praktiske som følge av stor trafikk.
Det nye oppkrevingssystemet fikk navnet Køfri
og samme navn, ”A/S Køfri ”, fikk også bedriften som
skulle ferdigstille systemet. Blant bedriftenes aksjonærer var A/S Micro Design (50 % av aksjene i A/S Køfri),
ABC Bank (35 %) og Trøndelag Bompengeselskap (resterende 15 %).11
Den første automatiske Køfri-bomstasjonen ble
installert på veistrekningen E6 ved Ranheim utenfor
Trondheim høsten 1988. Køfri-brikker var billigere for
brukerne og mer varige enn PREMID-brikkene. I tillegg kunne Køfri-systemet sende regninger eller belaste bilistenes bankkonto. Utprøvingen ved Ranheim
viste at systemet hadde godt potensial og kunne anvendes på andre anlegg som for eksempel bomringen i
Oslo og Trondheim. Det var nettopp disse oppdragene
som noen få konkurrerende selskaper (norsk A/S Philips, A/S Køfri og amerikanske Amtech/EB Lehmkuhl) begynte å slåss om i 1988. Året etter ble denne
konkurransen karakterisert som intet mindre enn
”bompengesystem-krigen”.12
Årsaken til kampen var at Fjellinjen, Norges største
bompengeselskap, satte i
gang en anbudsprosess for
å inngå kontrakt om levering av bompengeinnkrevingssystem i Oslo. Denne
kontrakten, sammen med
den planlagte bomringen i
Trondheim, samt noen andre bompengeprosjekter, kunne gi leverandørene rundt
250 millioner kroner de neste fire årene.13
Dessverre kunne ingen av leverandørene foreslå en
helt komplett og ferdigutviklet løsning i begynnelsen
av 1989. Bomringen i Oslo ble ansett av alle anbudsdeltakerne som et pilotprosjekt. Vinneren av Fjellinjens
anbud ville også få en svært attraktiv referanse i sin prosjektportefølje, noe som var viktig i lys av planlagt digitalisering av bompengeoppkreving i Frankrike, Storbritannia, Italia, Sverige, Belgia, USA, Australia og Japan.
Innføringen av de første oppkrevingssystemene var
likevel fulgt av problemer og oppstyr. I Trondheim ble
det automatiske oppkrevingssystemet levert i oktober
1991 av A/S Køfri med 15 måneders forsinkelse. I Oslo
gikk det så langt at Samferdselsdepartement sa opp
avtalen med Fjellinjen fordi selskapet uten å rådføre
seg med departementet valgte amerikansk Amtech/
EB Lehmkuhl som leverandør.14 Samferdselsminister
William Engseth uttalte at departementet trekker sin
fullmakt tilbake fra Fjellinjen og er i ferd med å stifte
et nytt selskap som vil overta bompengeinnkrevingen
i Oslo.15 Problemet med bomringen i Oslo løste seg i
september 1989. Fjellinjen beholdt sitt mandat for forvaltning av bompengeinnkreving, mens A/S Køfri i

stedet for Amtech ble valgt som underleverandør av
elektroniske systemer for bomstasjoner.
Fjellinjen sammen med A/S Køfri utarbeidet bomringen i Oslo basert på en kombinasjon av elektroniske
brikker og manuell betaling. Den sistnevnte måten å
betale på ble realisert ved bemannet bomstasjon som
tok imot betalingen og ved myntautomater. Etter hvert
ble både bomvakt og myntautomater erstattet med
fullautomatisert oppkreving. Fra da av betalte man enten faktura tilsendt i posten eller via tekstmelding eller
på bensinstasjoner.16
Den kalde krigen og bompengeproteksjonisme
Mye tyder på at valget av A/S Køfri som underleverandør av bompengeutstyr til bomringen i Oslo og i
Trondheim var styrt av nasjonale strategiske hensyn.
Målet var å støtte norske entreprenører under utviklingen av ny teknologi og å bevare bompengeoppkrevingssystemet som norsk oppfinnelse. Prisen for dette
var straffeutbetalinger til Amtech for oppsigelse av
anbud, handelskonflikt med USA, USAs straffetoll
på laks, og at Norge ble dømt i Genéve for brudd på
GATTs regelverk.17
Det var antakelig enda
en grunn til at A/S Køfri
ble valgt fremfor amerikanske Amtech som leverandør av bompengesystem. Fjellinjens anbud fant
sted i kjølvannet av KV-saken, det vil si avdekkingen
av Norges brudd på restriksjoner for teknologieksport
til land i østblokken (CoCom-regler). I begynnelsen av
1987 meddelte amerikanske senatorer at Kongsberg Våpenfabrikk (KV) hadde foretatt ulovlig teknologi- og
utstyrssalg til Sovjetunionen. Saken handlet ikke om
brudd på regler for eksport av forbruksvarer. Norske
styringsmoduler for 2- og 6-aksede propellfresemaskiner (datastyrte fresebenker) ble eksportert til russerne,
og hjalp dem å bygge nye ubåter. Disse ubåtene var,
ifølge amerikanerne, 20 ganger stillere enn forrige generasjon. Dette betød i praksis at det amerikanske militæret ikke kunne oppdage sovjetiske ubåter før de angrep med raketter. Salget fra Kongsberg Våpenfabrikk
bidro med andre ord til en svekkelse av USAs militære
forsvarsevne og styrking av Sovjetunionens posisjon i
den kalde krigen.
For amerikanerne var denne saken trolig på samme alvorsnivå som Cubakrisen. Det var kanskje enda
mer smertefullt siden situasjonen var forårsaket av et
NATO-land. For å redde relasjonen med USA måtte
statsminister Gro Harlem Brundtland sende et personlig brev til president Ronald Reagan hvor hun beklaget
KV-saken.18
Amerikanerne var likevel nådeløse. De hevdet at

Året etter ble denne konkurransen karakterisert som intet mindre enn
«bompengesystem-krigen»
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Myntautomat i Florida USA. Norske myntautomater var i hovedsak like denne, men ble avskaffet ved innføring av Autopass. Foto: Konstantin
Anchin.

de måtte oppgradere sin flåte for å spore de nye sovjetiske ubåtene. Pris for oppdatering ble anslått til mellom 1 og 30 milliarder dollar.19 USA innførte ekstratoll
på norsk laks, noe som resulterte i at varen i løpet av
tre år gradvis forsvant fra det amerikanske markedet.20
Kongsberg Våpenfabrikk ble utestengt fra handel med
USA i to år, og dette medførte at selskapet ble avviklet.
GATT ga USA medhold i klagen på Norge når det
gjaldt begrensninger i amerikansk eplesalg i det norske
markedet.
Norge led under betydelig økonomisk press og innskrenking av sin utenlandshandel som følge av USAs
reaksjon på KV-saken. USAs politikk berørte både tradisjonell norsk næring som fiske og jordbruk, men i tillegg høyteknologibedriften Kongsberg Våpenfabrikk.
Etter disse hendelsene er det ikke overraskende at den
norske regjeringen var uvillig til å bestille bompengeoppkrevingssystem fra en amerikansk bedrift. Samferdselsdepartementet overkjørte Fjellinjens valg av
Amtech/EB Lehmkuhl og presset bompengeselskapet
og Oslo bystyre til å velge norske A/S Køfri som leverandør. Denne beslutningen førte til at Fjellinjen måtte
utbetale Amtech/EB Lehmkuhl 6,5 millioner kroner
pluss renter i kanselleringsgebyr. Først etter dette trakk
USA sin klage til GATT tilbake.
Ett år etter anbudskonflikten i Oslo ble A/S Køfri
igjen valgt som leverandør av bompengeoppkrevingssystem, denne gangen i Trondheim. Tildelingen av ny
kontrakt foregikk uten noen tegn på offentlig anbud.
Norge henviste til unntak i GATTs regler som sa at

anbudsrunde ikke var nødvendig når et statlig innkjøp
forutsetter forskning og utvikling. Men USA klaget til
GATT igjen. Denne gangen førte klagen til at Norge
ble dømt av GATT for brudd på reglene om offentlig
innkjøp.21
Selv om Norge tapte i GATT og måtte utbetale
straffegebyr til Amtech/EB Lehmkuhl, var et stort mål
oppnådd. Norske A/S Køfri fikk verdifulle kontrakter
og utviklet et nytt høyteknologisk system for oppkreving av bompenger i byer uten at det dannes køer ved
bomstasjonene.
Køfri-teknologien fikk stor etterspørsel og spredning, først i Norge og så i utlandet. A/S Køfri vokste
kraftig år etter år. I 1995 vant selskapet et anbud i Portugal og leverte et system for oppkreving av bompenger
i Lisboa. I 1998 byttet selskapet navn til Q-Free ASA
og stiftet to datterselskaper i Brasil og Malaysia i tillegg
til å drive aktiv markedsføring i Kina og Nederland.22
Til tross for betydelig støtte fra det offentlige, må man
likevel anse A/S Køfri og dets løsninger som en suksesshistorie for norsk kommersiell teknologiutvikling.
AutoPASS-løsning
I Norge var vekstmulighetene for elektroniske systemer
for bompengeoppkreving begrenset. Bompengeselskapene utga elektroniske brikker til bilister i stedet for
månedskort og abonnementer. Sjåfører kunne da kjøre
gjennom bomstasjonen uten å stoppe og uten å betale
på forhånd for abonnement eller uten å passe på mynter i lommen. Dette var spesielt attraktivt ved lokale
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reiser.
Et problem var at hvert bompengeselskap utga brikker som fungerte kun på ett sted eller kun på bomstasjoner som tilhørte dette bompengeselskapet. Man
kunne ikke bruke samme brikke både i Oslo, Hvaler,
Trondheim og andre steder. For å kjøre helt uten stopp
i landet måtte man ha bombrikke fra alle landets bompengeselskaper for å passere deres bompengestasjoner.
Dette var både upraktisk og nesten umulig. Vegvesenet satte derfor i gang et arbeid med å samordne alle
bombrikker i et system, såkalt Nasjonalt bompengeabonnement (NBA). Siden Statens vegvesen bidro til
utviklingen av Køfri-systemet og jobbet sammen med
A/S Micro Design, var det naturlig å fortsette med
dette samarbeidet. A/S Micro Design (Q-Free ASA
etter 1998), fikk kontrakt med Statens vegvesen i september 1999 om å bearbeide eksisterende teknologi for
oppkreving av bompenger til et landsdekkende system,
AutoPASS. Kontraktsprisen var rundt 250 millioner
kroner.23 Systemet skulle sikre at bilistene tegnet avtale med kun ett bompengeselskap og bruker samme
bompengebrikke på alle
bomstasjoner og ferjeforbindelser i landet. I tillegg
var det viktig at et nytt system kunne integreres med
andre oppkrevingssystemer
i Norden og eventuelt i resten av Europa.
Statens vegvesen hadde
eierrettighetene til AutoPASS. Dette har hjulpet
i overgangen fra gamle til
nye brikker og ikke minst i
samarbeid med ulike norske bompengeselskaper landet
rundt.24 Selv om bompengeselskapene ofte hadde ulike
krav til innkrevingssystemer, gikk samarbeidet relativt
problemfritt takket være Vegvesenets sterke koordinerende rolle. I tillegg bidro også bompengebransjens forening, Norvegfinans til at samarbeidet var sømløst.
AutoPASS-brikker erstattet etter hvert gamle brikker og nye bompengeprosjekter ble pålagt å innføre
nettopp AutoPASS. Fra 15. desember 2003 ble automatisk oppkreving med AutoPASS innført i bomringen i
Bergen.25 Tønsberg fikk et digitalisert system for bomavgiftinnkreving året etter. Det var nettopp i år 2004
at AutoPASS fikk offisiell status som landsdekkende
bompengeoppkrevingssystem. En ny brikke kostet 200
kroner, og man kunne kjøre med denne brikken uten å
stoppe gjennom alle norske bomstasjoner, og man fikk
rabatt på de fleste anleggene. Bortsett fra sterk motstand blant befolkningen i Askøy kommune i Rogaland
og blant selskapene som drev med ferjeforbindelser, var
overgangen til AutoPASS relativt konfliktfri. Systemet
viste seg å være pålitelig og stabilt. Etter hvert ble Au-

toPASS-brikker også integrert med innkrevingssystemer i utlandet, blant annet i Sverige og Danmark.
I 2019 fremstår AutoPASS i samme hovedtrekk
som det gjorde ved innføringen i 2004. Selve elektroniske utstyret ble selvsagt oppdatert, men innsamlingsprinsipp og system vedvarte. Det som endret seg, var
formålet med bompenger. I de første bomringene var
formålet med bompengeoppkreving å finansiere veier,
tuneller og broer. I dag brukes bompenger også for å
begrense antall biler og unngå kø i rush-tid. I byer går
mesteparten av bompengeinntekter til utvikling av kollektivtransport og sykkelveier.
Endringer i formål med bompenger førte også til
endringer i samfunnsholdninger. Bompenger ble ansett
som mindre rettferdige. Bilistene pålegges største andel
av infrastrukturutgifter, mens nytte går hovedsakelig til
kollektivtrafikk og syklister.
Bilistenes misnøye med høye bompengeavgifter har
ført til at både politikere og fagfolk har begynt å tenke nytt. Det har blitt foreslått å endre det tradisjonelle norske bompengesystemet til veiprising. Veiprising
går ut på at en elektronisk
brikke i bilen spores hele
tiden via satellitt i stede
for enkelte registreringer
på bomstasjonsanlegg. I
veiprising belastes ikke avgiften ved passering av en
bomstasjon, men beregnes
ut ifra kjørte kilometer, reisetidspunkt, reiserute samt
bilens utslipp og eventuelt
andre faktorer. I det tradisjonelle norske bompengesystemet betaler man flat bompengesats uavhengig av
inntekt og formue. Veiprising kunne muligens ta høyde for privat økonomi og skatteytelser. Dette krever et
enda mer avansert system enn AutoPASS.

For å kjøre helt uten stopp i
landet måtte man ha bombrikke fra alle landets bompengeselskaper for å passere
deres bompengestasjoner.
Dette var både upraktisk
og nesten umulig.

Oppsummering
I Norge fantes det ulike former for bompengeinnkreving siden 1600-tallet. Som regel var det enkelte broer
og veistrekninger som var underlagt bomavgift. Oppkrevingen var avhengig av en bomvakt som tok imot
betaling og åpnet bommen for de reisende.
Denne teknologien ble brukt i flere århundrer. Det
moderne offentlige bompengesystemet som hadde sitt
utspring i Stortingets vedtak i 1929, var også avhengig
av vaktbemannede bomstasjoner i mange år. Opprettingen av slike bomstasjoner var en enkel og relativt
billig løsning. Den var egnet til det norske bompengesystem i nesten 60 år grunnet spredt geografisk beliggenhet av bompengeprosjekter. Først ved innføringen
av bomringer i norske byer dukket det opp et akutt
behov for modernisering av bompengeoppkrevingen.
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En midlertidig løsning på dette var å oppgradere bomstasjonene med myntautomater, innføre klippekortbetaling og abonnementer for passering. Disse tiltakene
løste imidlertid ikke problemet med at bilistene måtte senke farten og stoppe ved bomstasjonen, noe som
skapte bilkøer.
Det norske elektroingeniørselskapet A/S Micro
Design var sammen med noen få utenlandske bedrifter
tidlig ute med en løsning for automatisk registrering
av bompasseringer i bomringer i byer. Det var nettopp
A/S Micro Design og dets datterselskap A/S Køfri
som fikk de første bestillingene av elektroniske oppkrevingssystemer til tross for at det brøt med GATTs
regler for offentlige anskaffelser. To grunner kan forklare at en norsk leverandør ble valgt fremfor en utenlandsk. For det første var Norge interessert i å utvikle
et eget system og støtte lokale entreprenører som etter
hvert kunne levere sitt bompengesystem til det internasjonale markedet. For det andre var norsk jordbruk,
fiske og høyteknologisk industri rammet av USAs handelsrestriksjoner som følge av KV-saken. Det var derfor lite hensiktsmessig å støtte amerikanske bedrifter i
en ny gryende teknologibransje med norske offentlige
kontrakter.
Bompengeoppkrevingskontrakter i Oslo og Trondheim sikret en god prosjektportefølje for A/S Køfri.
Norge ledet dermed forskning og utvikling innenfor
bransjen og tok en betydelig del av det internasjonale
markedet. Køfri-systemet ble kjøpt av en rekke land
og ga en omsetning på hundretalls millioner kroner for
A/S Køfri.
Utover 1990-årene ble vegmyndighetene bevisst på
at Norge hadde bruk for et felles innkrevingssystem
som bandt sammen alle bomstasjoner i landet. Dette
behovet førte til utarbeidelse og innføring av AutoPASS, et landsdekkende system for bompengeoppkreving. Systemet visste seg å være pålitelig og fleksibelt.
Det kunne brukes både på veistrekninger og i bomringer i byer. Man kunne anvende AutoPASS både til innkreving av midler til veiutbygging og til trafikkregulering ved hjelp av prisjusteringer.
Automatisert innkreving av bomavgift og standardisering i bransjen førte til at det ble billigere og teknisk enklere å innføre bompenger. Stadig flere bompengeprosjekter ble satt i gang og bompengeinntektene
på landsbasis fortsatte å øke. Misnøyen med økte bompengeutgifter ble sterkere i befolkningen og førte til at
politikere og fagspesialister nå foreslår overgang fra et
tradisjonelt bompengesystem med bomstasjoner til veiprising med sporing av biler gjennom satellitt. Det sies
at veiprising er mer rettferdig, men samtidig mer komplisert å utarbeide. Dette vil kreve en ny runde med
teknologiutvikling innenfor bompengebransjen.
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økonomi. Bergen: Norges handelshøyskole, 2006.
Hofseth A. «Bergensk bom-brikke til Ålesund-Giske», Bergens
Tidende 04.06.1987.
Jacobsen J. Ridesti Kongevei Motorvei. Oslo: Asker og Bærum historielag, 1998.
Johnsrud O. «Automatisk innkreving av bompenger». Arbeiderbladet 12. 03.1987.
Kirkebøen S.E. «400 år med bompenger». ABCnyheter. https://
www.abcnyheter.no/motor/bil/2019/09/28/195614157/400-armed-bompenger [lastet ned 19/10/19].
Knutsen S. & Boge K. Norsk veipolitikk etter 1960. Stykkevis og
delt? Oslo: Cappelen, 2005.
«Maktkamp mellom Engseth og Oslo», Glomdalen 20.07.1989,
nr. 64.
«Norge tapte Køfri-saken i GATT». NTBtekst 16.05.1992.
«Norge tapte Køfrisaken», Aftenposten 18.05.1992.
Oksholen T. «Avviser Fjellinjen-krav». Aftenposten 3.08.1989.
Persen K. «Slik hjalp Norge russerne til å lage stillegående ubåter». TV2. https://www.tv2.no/a/7440888/?fbclid=IwAR2IncZz
QedGCXO7AZbZhCHtYPd-ZWxoP_8tgn17te9wcXAJiVyt0eckhQA [lastet ned 25/10/19].

Vatne P.E. «Sunnmøringene vil ha tunnel under fjorden». Aftenposten 28.11.1988.
«Vi gir hotellinformasjon i Oslo og skreddersyr biler i Bayern»,
A-magasinet April 1986.Welde M. Samfunnsøkonomisk nytte av
elektroniske betalingssystemer. Teknologirapport nr. 2568, Oslo: Statens vegvesen, 2009.
«Ålesund først i verden med helautomatisk innkreving av bompenger», Dagningen 24.11.1987

49

50

PÅ TEMA

FORTID | 4/2019

HVORDAN TV OG GLOBALISERING
HAR FORSTYRRET DE NATIONALISTISKE AGENDAER I DE
ARABISKE LANDE
Indtil de sene 1980’erne var tv-udsendelser (og radio udsendelser) præget af nationalistiske, og til dels panarabiske tendenser. Tv i den arabiske verden var:” [A] local government-monopolized terrestrial operation with limited reach, serving as a mouthpiece for the state on issues of national and international concern.”.1 Altså et medie
som var et talerør for staten og dens agendaer og interesser. Med udgangspunkt i Muhammad Ayish’s inddeling af tv’ets historie, ville denne artikel drøfte hvorvidt dette
ændrede sig i overgangen fra den formative fase (1955-1976) til den nationale (19761991) og den globale fase (1991-). Jeg vil særlig fokusere på betydningen af indføringen
af satellit-tv-teknologien ved indgangen til den globale fase i 1990erne, og hvordan
dette har været med til at udfordre de nationalistiske agendaer der var prominente i
mediebilledet i de arabiske lande før 1990erne. Afslutningsvis vil jeg kort drøfte hvor
stor betydning ændringerne i tv-mediet kan tilskrives vores forsøg på at forstå den politiske udvikling i den arabiske verden.

L ÆR K E A JA A JA M A D S EN O TZ EN
Bachelorstudent i historie
Universitetet i Oslo
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D

en formative, nationale og globale fase i
tv’ets historie
Benedict Anderson forstår nationalisme
som et sociokulturelt koncept og som et
”imagined community”2 – et forestillet samfund eller
fællesskab, dette også på tværs af landegrænser.
Højdepunktet for denne panarabiske nationalfølelse var under Gamel Abdel Nasser’s præsidentperiode i
Egypten, da han fremmede idéen om en stor fælles arabisk nation, og derfor et ”imagined community”, senere
kendt som panarabisme. Nasser tog tidligt i brug radioen som et medie til at politisk mobilisere den panarabiske ideologi.3 Noget senere, og i samme øjemed, indførte samme mand det statsejede TV. Derfor blev tv i
den formative fase (1954-1976)4 ofte brugt som et redskab til den nationale udvikling, som en konsekvens af
den post-koloniale nye frigørelse for mange af de arabiske lande.
I den nationale fase (1976-1990) var tv-kanalerne
få, så selvom de blev udsendt til selv de mest fjerntliggende områder, var det forsat radioen som var samlepunktet, især i en kultur hvor den mundtlige overlevering havde været central for viden og fortællinger.5 En
vigtig kilde til at kunne forstå radioens rolle i de arabiske lande er Sawt al-’Arab (1953, The Voice of Arabs)6
som blev brugt af Nasser som et panarabisk talerør. Da
den egyptiske stat fortsatte med at have kontrol over
hvad der blev udsendt, og siden staten fortsat gav årlige
subsidier og vældig begrænsede annonceindtægter, var
selve organisationerne bag tv-kanalerne hverken finansielt- eller administrativt uafhængige af staten – som
derfor også bidrog til at indholdet ikke var tilfredsstillende for seerne.7 Ofte var direktørerne eller cheferne
for tv-tjenesterne direkte udnævnt af nationens leder
og dermed direkte ansvarlig overfor, og kontrolleret af
ham.8 I denne periode blev udsendelserne altså styret af
staten og ikke af seernes præferencer – troværdigheden
til mediet hang derfor i en tynd tråd, da flere og flere
så på tv-mediet som en propaganda maskine af eliten.9
Tv-mediet var altså før perioden med globalisering, et
nationalistisk propagandaværktøj, der søgte at fremme
den ”ny-oprettede” stats uafhængighed og autoritære
agenda.10
Ayish omtaler den globale fase som en revolution. En
revolution som begynder i 1991, når en privatejet arabisk tv-station fra London gik på luften.11 Dette markerede starten for hvornår den private sektor fik sit
indtog i den arabiske tv-transmission. Hvis vi tager udgangspunkt i Rudolf Stöbers medieteori om ”invention,
innovation, diffusion”12 i den arabiske verden. 1990erne
markerer årene hvor tv-mediets teknologi og brug blev
for gammeldags og en diffusion trådte ind – samfundet
havde brug for en ny teknologi og et nyt system. Dette
system som overtog den gamle jordbaserede teknologi
var satellittransmissionen. For det første er dette præ-

Gamal Abdel Nasser, president i Egypt 1956-1970. Foto: Wikimedia
Commons

get af den nye teknologi af luftbølger som medfølger
bredere spektre af seere, og for det andet blev en ny
”mixed-television” model indført - en omstrukturering
af de økonomiske, redaktionelle og administrative organer til at være mere autonome.13
Den globale og nye teknologi og et mindre politisk
pres, medførte derfor til at det statskontrollerede nationale tv begyndte at falde fra hinanden14 – og satellittransmissionen udfyldte dette tomrum.
Tomrummet blev fyldt af nye muligheder til at se
programmer fra andre verdensdele, som den vestlige
verden. Men forstyrrede de her nye tv-serier og bredere spektre af seere den nationalistiske agenda vi så
i den nationale fase? I Lila Abu-Lughod’s feltarbejde
fra Egypten om tv-serier og sammenhængen med den
national-politiske frygt for luftbølger og Islams plads i
samfundet - går hun ud fra et ekstraordinært tilfælde
som Egypten, som skabte sine egne tv-produktioner.
Disse nationale produktioner var15 meget mere sete end
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de importerede serier fra vesten, og Abu-Lughod argumenterer derfor for, at diskursen om nationalitet bliver manifesteret i brugen og behandlingen af religion.
Dette viser sig i deres drama tv-serier, og bliver en vigtig brik i spillet i den politiske konkurrence i Egypten.16
Globalisering vs. de nationalistiske agendaer
En af de største ændringer som tv-transmissionen med
globaliseringen har medført, er at ”the subject matter
had to change with the viewer’s concerns”17 – de politiske ændringer følger altså seerne, og dermed også tv’ets
indhold. En af de største serier på denne tid, var Ra’fat
al-Haggan18 som blev vist i Ramadan19 i 1989 og 1990 og
som tydeligvis var et politisk-religiøst tv-drama og ikke
et familiedrama. Hvis vi skal bruge Adornos teori om
”hidden messages” og hans argument for at massemedier kan udgøre en underbevidst psykologisk kontrol
som omdanner de traditionelle værdier til en stigende
hierarkisk og autoritær-social struktur,20 så havde de
tv-serier som Lila Abu-Lughod analyseret en fremtrædende underbevidst nationalistisk-politisk agenda.
Hendes argumenter gennem teksten breder sig derfor
også henover som at ideologien om selve massemediet
er en brik i den nationale udvikling og akkurat her har
globaliseringen ikke haft den store indvirkning på den
nationale agenda. Men på den anden side argumenterer hun også for at ”even if the medium is state-controlled, the producers are not necessarily puppets”21 – og
at disse tv-serier kan blive opfattet forskelligt for dem
som bor i byen og dem som bor i landdistrikterne. Selvom studiet er 1-2 år før ”medie-revolutionen” så er den
fortsat relevant for at se på om disse serier blev opfattet som nationalistiske – og hvordan den opfattelse har
forandret sig til efter revolutionen. Ayish argumenterer
netop mod dette, fordi at mediet var statskontrolleret så
havde de ikke nogen autonomi – og derfor en underliggende, ”hidden message” og den nationalistiske agenda.
En katalysator for at satellit-tv blev så hurtigt spredt
var da Saudi-Arabien ikke offentliggjorde den irakiske
invasion af Kuwait i 1990 før efter to dage – eller at de
amerikanske styrker var i Saudi-Arabien før efter hele
7 dage.22 Herefter prøvede den saudiarabiske regering
at forbyde parabolantennerne. Et studie fra 1996 estimerede at der var 750.000 ulovlige parabolantenner i
Saudi-Arabien.23 Noget som åbenbart afspejler at globaliseringen forstyrrede de nationalistiske dagsordener
Saudi-Arabien havde for dens indbyggere, noget som
sikkert ikke var et enestående tilfælde for Saudi-Arabien, men en generel tendens i hele Midtøsten. De nye
kanaler som bliver fremtrædende efter revolutionen var
kanaler som Al-Jazeera, Al Arabiyya, NTV, Future TV,
Al Hurra og klassikeren som MBCosv.,24 som i dag udgør et flerspektret og mere nuanceret nyhedsbillede af
de presserende historier som skulle nå ud til alle dele
af det arabiske folk på tværs af landegrænser. En af de

Logo for det arabiske medieplattformen Al-Jazeera. 10dFoto: Wikimedia Commons

største er Al-Jazeera (1996), som har udviklet sig til at
have flere kanaler og indhave flere platforme end bare
TV.25 Kanalen har skabt kontroverser for forskellige
arabiske lande, grundet diplomatiske hændelser som Al
Jazeera har bragt for dagen.26 I Encyclopedia of Global Studies mener de at Al Jazeera er en genfødsel af
Sawt al-’Arab, som et panarabisk ideologisk talerør.27
Al Jazeera når altså ikke kun ud til det arabiske folk,
men også til ikke-arabiske seere og læsere. Mediet har
dermed været med til at forme et nyt mediebillede med
til at øge den globale kommunikation.28 Ofte bruger
nogen arabiske regimer satellit-tv som et propagandaværktøj til at kritisere de modstridene regeringer, noget Al Jazeera er blevet forbundet med. Dette har igen
medført en kløft mellem nogen arabiske regeringer,
som derfor går imod antagelsen af en opblomstring af
et nyt panarabisk medie.29
Globalisering af arabiske medier og tv-satellit har
ikke kun ændret og forstyrret den nationale agenda,
men også bragt de arabiske transnationale- og regionale bånd tættere sammen (og til tider længere væk fra
hinanden). Et panarabisk publikum blev skabt af de nye
tv-satellitmedier som udstillede de politiske kontroverser i regionen, især med stor indflydelse fra Al Jazeera
med deres kontroversielle interviews, videooptagelser
og annonceringer.30 Marwan M. Kraidy understreger derfor, og bygger op under denne artikels spørgsmål – om satellit-tv-transmissioner via globaliseringen
forstyrret de nationalistiske dagsordener – er at ja, til
en vis grad. Det har i den grad undermineret statens
kontrol over hvad der bliver udgivet. Dog udgør statens
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kontrol flere former og er derfor ikke undermineret
helt – ofte er der en indirekte kontrol af de privatejede
medieorganisationer og Kraidy tager frem Libanon og
Saudi-Arabien som eksempel. De fleste medlemmer af
bestyrelsen i LBC er forbundet med det syriske styrer.31
Det samme med det tidligere nævnte MBC, som ikke
ejes af den saudiske regering, men af nogen med forhold til den saudiske familie, og som redaktionelt set er
Saudi-venlige.32 De statsejede satellitstationer i Egypten, Syrien og Jordan er fortsat den officielle ”voices of
the regimes”33 Selve privatiseringen der ellers er holdt
ansvarlig for den voksende demokratisering af nyhedsbilledet, medfører altså ikke politisk pluralisme.
I 2008 indførte arabiske informationsministre en
”charter” for at kontrollere radio- og tv-stationers indhold, som regulerer at indholdet går overens med statens politik og religiøse overbevisninger.34 Igen er nationalistiske agendaer kommet for dagen, rammerne for
indholdet indskrænket og autonomien lille.
Den store profilering af satellit-tv har medført en
enorm andel af den offentlige sfære til at blive oplyst og tallene på hvor mange tv-selskaber der er (fra 2007)
viser en langt mere flerbilledet syn på nyheder, holdninger og underholdning.35 Satellit-tv og talkshows er
blevet set på som en katalysator for demokratisk fornyelse, men stadig så har reality-tv og vestlig-liberale
tv-shows som Big Brother, Star Academy og tyrkiske
sæbeoperaer blevet stærkt kritiseret eller helt lagt ned.36
Dette kan forklares ved en ny dikotomi, den nye og den
gamle samfundsklasse. Den gamle klasse ser altså på
den slags tv som umoralsk, og den nye klasse ser ikke
på mediet som umoralsk – tv påvirker altså alle lag af
samfundet.37
Har tv-sattelit mediet forstyrrede de nationalistiske
agendaer?
Mange mener det har været en ”force of democratization”38 samtidig som andre ser på mediet som en trojansk hest for den vestlige kulturs indtog i regionen39
– men igen, så er de konkrete ændringer ikke særlig
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store, hverken demokratisk eller kulturelt. Dette forklarer Ayish med at slå ned enhver teknologideterminist,
ved at forklare at kommunikation kun spiller en understøttende rolle i processen med forandring – tv-mediet
kan altså ikke lede forandringen, men udgøre en supplerende og vigtig rolle i selve processen.40 Dette supplerer Kraidy ved at nævne at mediet stadig er en alt
for underudviklet industri til faktisk at spille en global
rolle og videreudvikle de reformistiske tankegange, så
ofte udtalt i forskellige talkshows.41 Samtidig som der
er vældig lidt forskning på den offentlige mening i regionen. Det er derfor utrolig svært at forklare årsagsforholdet mellem tv-indholdet og den bredere politiske
udvikling.42 Til en vis grad har altså det flere-spektret
nyhedsbillede der ankom med globaliseringen af satellit-tv bidraget til at underminere den nationalistiske
agenda som var fremtrædende før i den formative og
nationale fase, men den har også været med til at skabe
et større samfund (som nævnt tidligere, næsten panarabisk) og en fælles lingua franca mellem de arabiske lande – som igen, er med til at politisk skabe konflikter indad i regionen, samtidig som flere arabiske regimer har
et indirekte forhold til de store tv-organisationer eller
moguler. Det er derfor næsten umuligt at konkludere
på dette – ude fra set har globaliseringen absolut skabt
problemer for de nationalistiske agendaer, men en nærmere studie af hvem som faktisk ejer disse organisationer har fremstødt et helt andet billede af denne idé om
et autonomt massemedie i den arabiske verden.
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NØKKELEN TIL ØKONOMISK VEKST
Teknologihistorie bringes inn med full kraft i debatten om fremtidens økonomiske
vekst. Teknologisk endring står uhyre sentralt i den økonomiske historien. Særlig har
teknologiens betydning for de siste par hundreårenes markerte og vedvarende økning i
materiell velstand sammenlignet med tidligere tider, det vi kaller moderne økonomisk
vekst, vært et mye utforsket og omdiskutert tema.
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D

ette temaet kan i dag se ut til å være mer
aktuelt enn på lenge. Etter en periode fra
1945 og til 2008, hvor veksten generelt sett
har vært sterkere, jevnere og mer geografisk utbredt enn noen gang tidligere, har særlig den
langsomme og vaklende økonomiske innhentingen i
mange land etter finanskrisa i 2008 (sammen med, for
mange vestlige land, fortsettelsen av negative trender
som går enda lenger tilbake), reist spørsmålet om veksten har endret karakter, om vi noen gang vil oppleve
en like sterk og rask vekst igjen. I denne debatten deltar
økonomiske historikere aktivt med sine innsikter om
sammenhengene mellom økonomisk vekst og teknologisk utvikling.
En av dem er Robert J. Gordon, professor ved
Northwestern University i USA. Gordon var inntil nylig bedre kjent som økonom enn historiker. I den tjukke boka The Rise and Fall of American Growth: The U.S.
standard of living since the Civil War (2016), utpeker likevel Gordon seg med en interessant syntese av kvalitative historiske og mer kvantitativt orientert økonomiske arbeider hvor han forsøker å vise at årene 1870-1970

var vitne til en helt spesiell teknologisk utvikling.1
Nå er dette i og for seg godt kjent og bredt akseptert. Årene 1870-1970 var en periode kjennetegnet av
at elektrisiteten og hydrokarbonene fikk sine gjennombrudd som energikilder, og hvor oppfinnelser som
samlebåndet, telefonen og den interne forbrenningsmotoren, for å nevne noen få, gjorde bruk av den nye
energien til å effektivisere produksjon og handel og
skape nye og større markeder på tvers av tidligere barrierer. Dette var den såkalte andre industrielle revolusjonen, som i hurtighet og geografisk rekkevidde raskt
overgikk den langsommere og mer konsentrerte kull og
dampdrevne forgjengeren. Særlig slutten av Gordons
periode, fra 1945 til 1970 er godt kjent som en «gullalder» for økonomisk vekst.
Et viktig poeng for Gordon er likevel at de teknologiske nyvinningene 1870–1970 ga en kvalitativt sett mye
større forbedring i velstand enn det mer konvensjonelle økonomiske vekststudier har erkjent. Dette skyldes delvis at den fulle rekkevidden av disse endringene
har vært vanskelig å fange i tradisjonelle beregninger
av produksjon og kjøpekraft. Innføring av elektrisk lys,
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Kilde: Wikimedia Commons

vaskemaskiner og moderne helsetjenester (for å nevne
noe), innført over alt i USA mellom 1870 og 1970, har
forbedret levestandarden i USA langt mer og mer direkte enn innovasjoner både før og senere, hevder Gordon, og mer enn det økningen i brutto nasjonalprodukt
(BNP) kan fange opp. Teknologien endret amerikanske liv, fra mørke, isolasjon, hardt kroppsarbeid og tidlig død i 1870, til noe som i 1960-årene allerede lignet
svært mye den standarden
den jevne amerikaner nyter
i dag.
Et annet poeng hos
Gordon er at også den
målbare effekten av teknologiene fra den andre
industrielle revolusjon var
spesielt høy. Gordon gjengir beregninger som viser
at den såkalte totale faktorproduktiviteten (TFP), den økningen i produktivitet som ikke kan tilskrives økning i kvaliteten på
arbeidskraft og økning i kapitalinnsats, vokste mye raskere fra 1910 til 1950 enn i tiårene før og etter, og at den
ble liggende på et høyt nivå frem til 1970-tallet. Etter
en inngående diskusjon av ulike forklaringer på dette
«store spranget» i TFP, ender Gordon på at det i hovedsak skyldtes effektene av elektrifisering og motorisering, prosesser som tok til mot slutten av 1800-tallet,
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men som først virkelig tok av fra 1920, og mange relativt små, men viktige teknologiske forbedringer basert
på disse teknologiene i tiårene som fulgte.
Til slutt er Gordon også opptatt av institusjonelle
og politiske forhold som særpreget gullalderen. Ikke
minst har Gordon et mer positivt syn på statens rolle
som tilrettelegger for vekst under og like etter andre
verdenskrig og for de positive effektene av økonomisk
omfordeling og sterke fagforeninger for økonomisk
vekst, enn enkelte økonomiske historikere før ham.2
Gordons omfattende historiske syntese bygger opp
under påstanden - og dette er hovedpoenget med boka
- at teknologiene fra den andre industrielle revolusjonen var såpass unike nettopp med tanke på produktivitetsgevinster og kvalitative effekter på levestandard, at
vi neppe vil få oppleve noe tilsvarende igjen. Nye oppfinnelser vil komme, hevder Gordon, men ikke av en
art som kan kickstarte en ny gullalder – og i hvert fall
ikke under de rådende institusjonelle eller sosiale omstendighetene. Her er Gordon blant annet opptatt av
den aldrende befolkningen og økningen i økonomisk
ulikhet i USA. Interessant nok synes han ikke å se klimaendringer og relaterte tiltak som noen avgjørende
hindring for fremtidig vekst.3
For Gordon vil gullalderen for alltid bli stående som
det korte unntaket i en historisk normaltilstand preget
av lavere og mer ujevn velstandsøkning. Her er meningene mer delte.

særegen, innovativ kultur. Selv om Mokyr nok er enig i
at oppfinnelsene fra den andre industrielle revolusjon
var viktige for den relativt sterke målbare velstandsøkningen 1945-1970, vil han peke på at oppfinnelser som
elektrisk lys og den interne forbrenningsmotoren begge bygde på århundrer med sammenhengende vitenskapelig forarbeid. Det var med andre ord den kontinuerlige viljen eller trangen til teknologisk forbedring
snarere enn kvalitetene ved de til enhver tid konkrete
teknologiske nyvinningene som ifølge Mokyr må oppfattes som hovedforklaringen på velstandsøkningen, i
gullalderen som i tider både før og etter.

Kultur for innovasjon
En av de som har gått skarpest i rette med Gordon,
blant annet i et foredrag under en nylig konferanse i
Rotterdam hvor jeg selv var til stede, er den mer rendyrkede nederlandsk-fødte økonomiske historikeren Joel Mokyr, som interessant nok er Gordons kollega ved Northwestern.4
Mokyr har bygd en strålende karriere på å hevde,
først i klassikeren The Lever of Riches fra 1990, at
det som løftet Vesten inn
i den økonomiske veksten,
og som gjorde at resten ble
hengende etter, først og
fremst var den kontinuerlige teknologiske utviklingen i Vest-Europa fra opplysningstiden, sånn omtrent,
og utover.5 I Mokyrs seneste bok, A Culture of Growth,
utgitt året etter Gordons Rise and fall, knytter han dette til fremveksten av en særegen, vestlig kultur for teknologisk innovasjon.6
Det er lett å se at Gordons tese om vekstens vekst og
fall knyttet til et relativt begrenset knippe unikt viktige
oppfinnelser, utgjør en nokså grunnleggende utfordring
mot Mokyrs idé om den vedvarende betydningen av en

Slik er det heller ikke så rart at Mokyr, i motsetning
til Gordon, tror vestlige land vil fortsette å generere
vekst og velstand i høyt tempo inn i fremtiden. Samspillet mellom vitenskap og økonomi vil fortsette å gi
oss oppfinnelser som vil fortsette å gi oss vekst. Det er
bare ikke så tydelig akkurat nå nøyaktig hvordan. Slik
var det utvilsomt på terskelen til Gordons gullalder
også.
Så innrømmer riktig nok også Mokyr at institusjonelle og politiske endringer kan komme inn, fra oven,
så å si, og legge bånd på den vestlige innovative kulturen, og at sannsynligheten for dette ikke har blitt mindre siden han skrev boka si.7 Men dette endrer altså
ikke Mokyrs grunnleggende optimisme på teknologiens vegne.
Mens Gordons og Mokyrs historiske betraktninger
er velbegrunnede og svært interessante, er det spådommene for fremtiden som skaper størst diskusjon. Disse
spådommene er igrunn nokså banale. De koker omtrent ned til et spørsmål om hvorvidt BNP-veksten i
USA per capita de neste 20 årene vil ligge stabilt på vel
to prosent i året (Gordon) eller om den før eller siden
vil hoppe opp i høyere tall (Mokyr). Hvorvidt sentrale
aktører lytter til den ene eller den andre kan ha betydelige implikasjoner for politikken, og er slik sett interessant og viktig nok.

Nye oppfinnelser vil komme,
hevder Gordon, men ikke av en
art som kan kickstarte en ny
gullalder – og i hvert fall ikke
under de rådende institusjonelle eller sosiale omstendighetene

PÅ TEMA
Som historiker synes jeg likevel det er minst like interessant, her som mange steder ellers, hvordan fremragende arbeider om en forgangen tid, og med stor interesse og gyldighet for historikere langt inn i fremtiden,
mobiliseres i – ja, kanskje til og med blir til på grunn
av – samtidige debatter som ofte får et langt kortere liv.
Debatten om USAs økonomiske vekst frem mot 2040
vil være over i 2040. Det vil ikke diskusjonene om de
nøyaktige historiske sammenhengene mellom teknologisk utvikling og økonomisk vekst.

Philadelphia under den industrielle revolusjon. Kilde: Wikimedia
Commons

NOTER
1

(Gordon, 2016)

2 Se bl.a. (Gordon, 2016), 547.
3 For en klarere indikasjon på Gordons syn på klimaendringer
og vekst, se Gordons NBER working paper 19895 The demise
of US economic growth (2014), tilgjengelig fra: https://www.
nber.org/papers/w19895.pdf
4 Foredraget synes i noen grad å bygge på Mokyrs bidrag i (Teulings & Baldwin, 2014), tilgjengelig fra: https://www.tau.
ac.il/~yashiv/Vox_secular_stagnation.pdf#page=97. Gordons
bidrag i samme bok synes for øvrig også å foregripe mange av
hovedpoengene i (Gordon, 2016).
5

(Mokyr, 1990)

6 (Mokyr, 2017)
7 Heller ikke Mokyr legger avgjørende vekt på klimaendringer
og relaterte tiltak som noen avgjørende hindring mot fremtidig vekst.
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OSLO HAVN 1798
– en eksperimentell sandkasse for
formidling av historie
Oslo havn 1798 er en digital gjenskaping av havnen i Christiania slik den så ut på
slutten av 1700-tallet. Den har blitt til gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom historikere, 3D-grafikere og designere. Modellen benytter ny forskning på 1700-tallet
innenfor historie, kulturhistorie, kunsthistorie og arkeologi som grunnlag for gjengivelsene. Oslo havn 1798 kan oppleves «in situ» i Bjørvika med egen mobiltelefon, på
datamaskin eller nettbrett hjemme hos publikum og med VR-briller.
A M U N D P ED ER S EN
R AG N H I LD H U TC H I S O N
Tidvis AS

O

slo havn 1798 er en eksperimentell infrastruktur for formidling av kulturhistorisk
forskning. Prosjektet er ikke bare en digital opplevelse av Oslo havn på slutten av
1700-tallet, den leder også publikum videre til digitalisert arkivmateriale, gjenstander og forskningsresultater.
Ett eksempel er at man fra gjenskapte gateløp og bygg
ledes til nettsiden lokalhistoriewiki.no der man får mer
informasjon om blant annet hva branntakster forteller om eiendommene og hva folketellinger avslører om
beboerne i de ulike husene. Et annet eksempel er muligheten til å utforske innsiden av flere bygg deriblant
tollboden, og man kan lære mer om både dem og deler
av interiøret. På denne måten blir Oslo havn 1798 en
portal til kunnskap som for mange ellers er gjemt bort
i bibliotek og arkiv. Metoden er overførbar til andre
kunst- og kulturhistoriske forsknings- og formidlingsprosjekter som planlegger å bruke digitale teknologier.

Utgangspunkt for nye prosjekter
Oslo havn 1798 er en sandkasse som brukes som utgangspunkt for utvikling av nye formidlingsopplevelser. Skoleåret 2018/2019 laget åtte grupper studenter
ved Høgskolen Kristiania spill med utgangspunkt i
den digitale verdenen. Denne høsten arbeider Tidvis,
sammen med Meteorologisk institutt og Naturhistorisk museum med å utvikle opplevelsen til og formidle
værdata og vegetasjonshistorie fra 1700-tallet. Prosjektet tydeliggjør klimaendringer fra da til i dag, men belyser også hvordan klimatiske forhold påvirket folks liv
på 1700-tallet. Det ventes også på svar på søknader på
et spill som tar utgangspunkt i drakthistorie og luksuslovgivningene i Danmark-Norge og et prosjekt som
skal utforske omvisninger for grupper i Virtual reality
(VR).
Alle foto: Tidvis
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Utvikling av historiebevissthet
Utvikling av historiebevissthet er et av de sentrale læringsmålene i historie i den norske skolen. Historiebevissthet er grunnlaget for menneskers forståelseshorisont, og dermed utgangspunktet ikke bare for hvordan
vi opplever nåtiden, men også forventingene våre om
fremtiden. Det er erfaringene våre av fortiden som er
utgangspunktet for disse forståelsene og forventningene, og som danner rammen for hva vi forventer er mulig, derav forventningshorisont. Erfaringene får vi dels
fra skole, men i stadig større grad gjennom andre kanaler, slik som reiser og litteratur, samt populærkultur
som film og spill. Sammen leder dette til utvikling av
historiebevissthet.
Med teknologien som har kommet til de siste årene
har det åpnet seg nye muligheter for å gi eller skape erfaringer som kan bidra til å utvikle historiebevissthet.
Men teknologi er ikke nok. Det gir en wow-opplevelse,
men skal man komme ut av opplevelsen med signifikant mer læring enn man gikk inn i den med, må det
man opplever settes i et større system der læring er i
fokus. Sommeren 2019 hadde prosjektet en pop-up utstilling i Kirkeristen der
nettopp kombinasjonen
av VR-opplevelser, klassiske
utstillingsplakater
og andre typer installasjoner som Luktbokser ble
prøvd ut, samt tilrettelagte
byvandringer i det fysiske
og digitale Oslo som publikum kunne gjøre selv
med tilrettelagte kart. Det
har også blitt gjennomført utprøving av aktiviteter rettet mot skoleungdom som har blitt utgangspunkt for
søknad til Den kulturelle skolesekken, som tilgjengeliggjør kunst- og kulturopplevelser til elever i den norske skolen.
Det har ikke vært ressurser tilgjengelig til å gjøre
undersøkelser av publikums utbytte, men noen overordnede trender sees likevel. Publikum har vært svært
positive til å se byen slik den så ut på 1700-tallet. Det
har særlig gitt stort utbytte å se gjenskapningen med
VR-briller siden det gir mulighet til å oppleve og «stå
midt i den». Publikum synes å ha blitt mer interessert i
byens historie, og det har blitt observert mange som tok
en ekstra runde for å lese på utstillingsplakatene etter at
de hadde opplevd byen i VR. Enda større utbytte synes
publikum å ha hatt når de etter å ha besøkt utstillingen
tok med seg kartet og gikk på vandring i de fysiske gatene og så byen slik den var for vel 200 år siden, digitalt
på sin mobiltelefon. Gjennomgående har publikum gitt
utrykk for at de har satt pris på at prosjektet har så tette
bånd til kildene og forskningen.

Tverrfaglig arbeidsmetoder
Prosjektet har hatt som en av sine målsettinger å utforske og utvikle nye metoder innenfor digital humaniora.
Dette mener vi har blitt oppnådd.
Prosjektet har særlig gjort verdifulle erfaringer knyttet til arbeidsmetoder der 3D-grafikk og spillteknologi
brukes til å formilde kunst- og kulturhistorie. Dette
gjelder blant annet hva slags informasjon som må hentes inn i forkant av og parallelt med det grafiske arbeidet. Altså hvordan dette skal organiseres, arbeidsrutiner som sikrer god kommunikasjon mellom historikere
og 3D-grafikere, innsikt i avveiningene som må gjøres
mellom kildenærhet og budsjett, og mulighetene som
ligger i ulike digitale teknologier. Dette er kunnskap og
kompetanse som alt er blitt brukt igjen i andre digitale
formidlingsprosjekter.
Opplevelsen er utviklet av Tidvis AS (tidvis.no). Samarbeidspartnere i prosjektet har vært Norsk maritimt museum, Oslo museum, Norsk folkemuseum, Nasjonalmuseet,
Riksarkivet, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket, Oslo byarkiv og Byantikvaren i Oslo. Det har vært
mulig å gjennomføre prosjektet med økonomisk støtte fra
Norsk kulturråd, Oslo havn,
Eckbos legater, Forskningsdagene og Oslo maritime
stiftelse.
Oslo havn 1798 ble lansert
i juni 2018, og relansert som
interaktiv digital nedlastbar opplevelse i juni 2019. I skrivende stund har nesten 200
000 personer vært inne på nettsidene, og 1100 personer har
lastet ned den digitale opplevelsen.
Man kan se en presentasjon på Tidvis youtubeside, eller
laste ned opplevelsen på Oslohavn1798.no. Oslohavn1798 er
frigitt på cc-by-sa-lisens.

Med teknologien som har kommet til de siste årene har det
åpnet seg nye muligheter for
å gi eller skape erfaringer
som kan bidra til å utvikle
historiebevissthet.
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Historikeren 3/19: Anne-Lise Seip
Foto: Charlotte Aslesen

«En alternativ verden i det polariserte USA»
av Thor Steinhovden Foto: Wikimedia Commons

«Plasten — En gullfisk i haidrakt?» av Minja
Mitrovic Foto: Susan White/USFWS

«Grandiose Egoer i øst og vest» av Audun Kjus
Aahlin Foto: Wikimedia Commons

På www.fortid.no
finner du alle de
gamle utgavene
våre og masse mer
innhold som ikke
er gitt ut i papir.
Klikk deg inn
og les

«Kampen mot konsensus» — intervju med
Marthe Michelet Foto: Ola Sæther, Uniforum
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Hans Jacob Orning
Fred uten krig?

Morten Tangen
Fellesskap over grenser: Bygdefolkets Krisehjelp

Henrik Askjer
Industrialisert hygiene: Christiania Bade- og Vaskeanstalt (1861-1905)
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FRED UTEN KRIG?
Alle vet hva fred er. Fred er det motsatte av krig. «Krig og fred» er så veletablerte begreper i dagens samfunn at vi anser det som en klisje å snakke om det. Men har det
alltid vært slik – har krig og fred alltid vært vår måte å snakke om samfunnstilstander på? I middelalderens Norge hadde man ikke noe ord for krig – vårt ord «krig» er
avledet fra middelnedertysk og kom inn i språket fra senmiddelalderen av. Bortsett
fra de som snakket latin, som kunne snakke både om «bellum» og «guerra». Bellum var
den romerske krig mellom stater (eller innad i stater som borgerkriger – bellum civile),
guerra kom til i middelalderen avledet fra germansk (og ble til det moderne gerilja).
På norrønt hadde man termer for slag – «bardagi» og «orrusta», men de gjaldt bare
enkeltslag, ikke en varig tilstand av krig. Det nærmeste vi kommer et begrep for krig
på norrønt er som det motsatte av fred: ufred, norrønt «úfriðr». Úfriðr var imidlertid
ikke helt det samme som vi legger i ufred. «Friðr» betydde nemlig ikke bare fred, men
også kjærlighet eller vennskap. Adjektivet «friðr» betydde vakker, god eller levende.1

AV H A N S JACO B O R N I N G
Professor i middelalderhistorie
Universitetet i Oslo

D

et middelalderen deler med oss er dermed en oppfatning av at fred er noe godt,
mens ufred er det motsatte. Men de hadde både en bredere og smalere oppfatning
av begrepene enn oss: bredere ved at fred ikke bare var
en objektiv tilstand men også forbundet med skjønnhet; smalere ved at «fred» og «ufred» ikke ble brukt til
å klassifisere historien, slik vi gjør det. Det er særlig det
siste jeg skal gå inn på i denne artikkelen. Hvordan så
man på krig og fred i Norge i middelalderen?

På sporet av den tapte krig
Moderne historikere deler norsk høymiddelalder inn i
perioder med krig og fred: «rikssamlingen» (870-1030)
ble avløst av «fredshundreåret» (1030-1130), som så gikk
over i «borgerkrigene» (1130-1240), etterfulgt av «storhetstid» (1240-1319).2 To av periodene refererer eksplisitt til krig og fred, de to andre mer implisitt (rikssamlingen er en krigsperiode, storhetstiden en fredstid).
Det å kategorisere fortiden ut fra om en periode er
kjennetegnet av krig eller fred er noe vi kjenner til fra
moderne tid. Ingen vil bestride at 2. verdenskrig brøt ut

Tusjtegning av Bersliens kjente birkebeiner-maleri. Illustrasjon: Anna Grøgaard

1. september 1939 og ble avsluttet 2. september 1945. Napoleonskrigene er også lett å tidfeste til 1800-1815, det
samme gjelder krigene på 1700-tallet som Sjuårskrigen
(1756-63), den amerikanske uavhengighetskrigen (177583), den østerrikske arvefølgekrigen (1740-48) og den
spanske
arvefølgekrigen
(1701-14). Mellom krigene
var det fred.
I moderne forstand er
verdenskrigene som varte
i fire og seks år for langvarige å regne mot krigene
Tyskland førte på 1800-tallet. Den tysk-franske krigen i 1870-71 var unnagjort
på under ett år, den tyskdanske tok bare noen måneder i 1864. Men når vi går
lengre tilbake i tid, blir krigene mer langvarige. Trettiårskrigen (1618-48) varte
lenge, men ikke så lenge som religionskrigene i Frankrike (1562-98) og Hundreårskrigen (1337-1453). Før
Hundreårskrigen mellom Frankrike og England var de
to landene stadig i konflikt, men uten at vi beskriver det

som «kriger».
Dette retter oppmerksomheten mot et annet aspekt
ved krigene når vi går bakover i tid: De blir stadig vanskeligere å avgrense. Hundreårskrigen var ingen sammenhengende krig mellom Frankrike og England, men
bestod av en rekke «faser»
som i seg selv kan defineres som egne kriger med
lange perioder med fred
innimellom – eller i det
minste mangel på slag.
Etter Englands seier ved
Poitiers i 1356 varte det for
eksempel lenge før franskmennene klarte å reise seg
og yte motstand mot England. For å komplisere det
hele var Hundreårskrigen
ikke bare – kanskje ikke
en gang primært – en krig
mellom to kongeriker. Vel
så viktig er krigen som en konflikt innad i Frankrike
om hvor stor makt kongen skulle ha over adelen, og om
hvor stor makt adelen skulle ha over bøndene. Dette
var stridstema som ikke fant noen endelig løsning med

Det nærmeste vi kommer et
begrep for krig på norrønt
er som det motsatte av fred:
ufred, norrønt «úfriðr». Úfriðr
var imidlertid ikke helt det
samme som vi legger i ufred.
«Friðr» betydde nemlig ikke
bare fred, men også kjærlighet
eller vennskap.
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Magnus den godes saga, Heimskringla. Foto: Wikimedia Commons

Hundreårskrigen.3
Denne korte gjennomgangen viser hvor misvisende
det blir å dele inn i «krig» og «fred» når vi går tilstrekkelig langt tilbake i historien. Det misvisende består i at
vi sidestiller krig med krig mellom stater, eventuelt som
borgerkrig innad i en stat om kontroll over staten eller
om løsrivelse.4 Men hva når staten spilte en beskjeden
rolle i konfliktene, og de ikke dreide seg så mye om territoriell suverenitet som om å definere forhold mellom
sosiale grupper i samfunnet?
Konstruksjonen av de norske «borgerkrigene»
For å forstå hvordan tanken oppstod om at krig og fred
definerte to diametralt motsatte samfunnsmessige tilstander, kan de norske borgerkrigene fra 1130 til 1240
være et godt eksempel. Kortversjonen av denne går
som følger: Borgerkrigene startet da Sigurd Jorsalfare
døde i 1130 og tronen ble delt mellom sønnen Magnus
og dennes angivelige onkel Harald Gille. Ni år senere
var begge to døde, men konflikter brøt ut mellom Harald Gilles tre sønner, som styrte sammen. I 1160 var alle
brødrene drept. Konflikten gikk nå inn i en ny fase da
Magnus Erlingsson og hans far Erling Skakke klarte
å oppnå eneherredømme, som varte helt til Sverre Sigurdssons ankomst i 1177 gjorde dette til en strid mellom to nokså likeverdige parter. Konfliktene bølget
fram og tilbake fram til 1208, da de to partene kom til
enighet. Etter dette fikk motstanden mer karakter
av opprør, med Skule Bårdssons mislykte opprør mot
kong Håkon Håkonsson i 1239-40 som det siste.5
Tanken om at perioden før det siste opprøret mot
kong Håkon i 1240 var et eget tideverv ser vi konturene av i loven kong Håkon Håkonsson fikk vedtatt for
Frostatinget i 1260, den såkalte «nye lov». I innledningen til denne loven fortelles det om «kor stor og mangfaldig skade dei fleste menns ætter i landet har hatt
av manndrap og avretting av gode menn, noko som
har vore meir vanleg her i landet enn i dei fleste andre
land.»6 Vi finner ingen tidsangivelse og ingen term for
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borgerkrig, men loven tilkjennegir en oppfatning om at
Norge var blitt hjemsøkt av ufred i form av manndrap
over en lengre periode.
I Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 ble denne perioden kalt «den store vildfarelsens taake som største
delen av dette lands folk saa harmelig har vært blindet
av».7 Loven gikk videre og presiserte hva det var som
var så uheldig: Det hadde vært flere konger på en gang.
Her bygde landsloven på Magnus Erlingssons tronfølgelov fra 1163/64, som fastslo enekongedømmet som
prinsipp, motsatt den tradisjonelle tronfølgeordningen,
der alle kongssønner hadde lik arverett, og et rike derfor
kunne deles inn i så mange deler som det fantes konger.
«Samkongedømmet» har historikerne kalt den tradisjonelle ordningen, som var særlig vanlig forut for 1130,
men også ble praktisert i perioden 1136-57.8
Hvorfor var det så ille å ha flere konger på en gang?
Dette er et hovedspørsmål i Kongespeilet, som sannsynligvis ble skrevet i Håkon Håkonssons senere kongstid (1240-63), og som derfor trolig forelå og var kjent
da kongens «nye lov» ble proklamert i 1260.9 Kongespeilet sammenliknet et samfunn med flere konger
med at det oppstod uår i naturen. I en lang fortelling
ble ulykkene ved et samkongedømme utmalt. Ulykkene
hadde dypest sett å gjøre med at høvdingene begynte å
slåss med hverandre: «ingen mann reddast for refsing
så snart hovdingane blir usamde og får mindre makt».10
Det gjaldt derfor at høvdingene styrte folket, og for å
kunne gjøre det måtte de være enige. Den eneste måten
å bli enige på var ved å ha et felles overhode. Problemet
under «borgerkrigene» hadde vært at høvdingene sloss
seg imellom, fordi de ikke kunne bli enige om hvem
som skulle være leder. Enekongedømme var derfor en
forutsetning for fred.12
En religiøs forståelse av (u)fred
Det var kongemakten som var initiativtaker til lovene,
og trolig til Kongespeilet, der forestillingen om borgerkrigene som et sammenbrudd ble formulert. Men de
brukte ikke termen borgerkrig. I stedet er det metaforer fra naturen som dominerte når de skulle beskrive tilstander i samfunnet. «Tåke» og «uår» er det nærmeste
vi kommer «borgerkrig» i vår moderne mening. Hvorfor gikk kongens skrivere til naturen for å finne modeller for samfunnet? Tanken om at kongen var ansvarlig
for hva som skjedde i naturen er en forestilling med
førkristent opphav. Ynglingesaga, den første sagaen i
Heimskringla, følger de mytologiske kongene av Ynglingeætten, som var opphav til dagens konger. Her var
en sentral forestilling at karakteren av kongenes styre
ble speilet i naturen. Kongen skulle rå for «år og fred»,
og dersom det kom uår var det på grunn av hans slette
styre. Kong Domalde fikk erfare dette da han ble ofret
for å bøte på uårene. Ifølge Snorre gjorde det nytten:
Den onde kongens død brakte bedre tider.

Slaget om Montiel, 1369. Foto: Wikimedia Commons

Her skal jeg ikke ta stilling til hvorvidt Snorres beretning viser tilbake til et førkristent syn,13 for det er
neppe førkristne forestillinger som kommer til orde i
beretningene om uår og villfaringståken på 1200-tallet. Til det er de altfor preget av kristne forestillinger
om menneskenes syndefulle natur. Hør bare hvordan
Kongespeilet beskriver uår i samfunnet: «bønder og
allmuge blir sjølvrådige og ulydige og aktar seg lite for
lovbrot.»14 Og videre: «allstad der eit folk er kløyvd i
mange særflokkar[…], der djervast allmugen straks til
å fare etter sine lyster, og bryt då for alvor ned alle landsens gode seder».15 Hele beretningen i Kongespeilet
er gjennomsyret av en oppfatning om at dersom ikke
mennesker holdes i age faller de tilbake til sine naturlige tilbøyeligheter, som er å bryte loven, og da ville samfunnet gå til grunne.

Her er det Augustins tanker om arvesynden som
skinner igjennom. For Augustin var mennesket født
syndig, og det eneste som kunne holde det på plass er
en høyere autoritet. Dette var Augustins begrunnelse
for nødvendigheten av en kongemakt. Hos ham var
ikke kongen definert positivt, som en institusjon som
representerer Gud eller kan anses som den jordiske parallellen til Gud. For Augustin er kongen der bare fordi
han kan forhindre ytterligere syndefullhet. Etter Adam
var mennesket fortapt og kunne ikke annet enn å synde, og den eneste måten å hindre eller minske syndene på var ved å sette inn en straffende myndighet som
kunne kontrollere og tøyle menneskene. For Augustin
var den jordiske stat djevelens stat, der det hersket permanent krig.16
Det er mye hos Augustin som ikke fikk fullt gjen-
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nomslag i middelalderen. Tanken om at arvesynden
var så sterk at menneskene uansett var fortapte, og det
bare var Gud som kunne redde dem, må vi helt fram til
Martin Luther og Jean Calvin for å finne. For middelalderens teologer var det mulig for et menneske å minske sin syndefullhet gjennom å utføre gode gjerninger.17
Heller ikke den rent negativt definerte kongemakten fikk fullt ut gjennomslag. Ut over i middelalderen
ble kongen gradvis noe mer enn Guds svøpe, og fikk
en stilling som Guds utvalgte, hans representant, og til
og med hans motstykke i denne verden – så fremt han
skikket seg som en rettferdig konge.18
Selv om lovene og Kongespeilet ble skrevet i kongens nærmeste krets, er det likevel ikke primært kongens forståelse av krig og fred som lå til grunn for beskrivelsene. Forestillingen om at samfunn i likhet med
naturen kunne være preget av gode og dårlige tider, og
at dårlige tider bunnet i at menneskene ikke ble styrt
på en effektiv måte som var gjennom enekongedømme,
var først og fremst kirkens tankegods. Vi ser dette tydelig i den første beskrivelsen
av noe som kan likne «borgerkrigene», som ble gitt
av Theodoricus Monachus
sent på 1100-tallet som begrunnelse for å stanse sin
beretning med Sigurd Jorsalfares død i 1130:

Norges Julian den frafalne, og Olav den hellige Konstantin. Harald Hårfagre var en mektig og god konge,
sønnen Eirik ond, den yngste sønnen Håkon god osv.
Slik ble historien en veksling mellom gode og dårlige
herskere, mellom fred og krig.
Norrøn fred?
Selv om Augustins kullsvarte skepsis til alt jordisk ble
formildet i løpet av middelalderen, stod dette kristne
menneskesynet svært langt fra det norrøne mennesker
hadde fra gammelt av. Nå er det selvsagt problematisk
å snakke om «norrønt» versus «kristent», all den tid
norrøne mennesker var kristne og kildene vi har til det
norrøne samfunnet med få unntak er skrevet i kristen
tid og derfor preget av kristne verdier.21 Men leser vi
kongesagaene som ble skrevet andre steder enn i Nidarosmiljøet får vi i det minste et veldig annerledes bilde av mennesker og samfunn – og av krig og fred.
I tiåret fra 1220 til 1230 ble det skrevet tre store sagaer om norske konger på norrønt, hvorav to helt sikkert har islandske forfattere: Morkinskinna fra ca.
1220 av ukjent forfatter, og
Heimskringla ca. 1230 av
Snorre Sturlason. Disse
sagaene hadde helt klart
konger i fokus – Snorre
forklarte at det var kongers bedrifter som skulle
minnes og feires.22 Men på
hvilken måte? Snorre skilte mellom gode og dårlige
konger, slik Theodoricus
gjorde. Men han felte sjelden dommer. Sagastilen
var såkalt «nøytral». Den
skildret ikke følelser og tok ikke stilling – det var begivenhetene som sto i sentrum. Mange har påpekt likhetene til moderne litteratur, som Hemingway med sin
nøkterne, «hardkokte» stil. Men der Hemingway gjennomførte sin stil bevisst og i opposisjon til andre forfattere, var sagastilen nøytral ikke fordi forfatterne valgte å
være nøytrale, men av en dypere og mer ubevisst grunn:
De skildret et samfunn der menneskene ikke var bundet sammen fordi de adlød en høyere autoritet (konge,
Gud..), men fordi de samhandlet på likeverdig basis.
Ikke at de var likestilte – det var de langt fra, eller spesielt fredelige – rivaliseringen foregikk uavbrutt. Men
det var ingen ideologi som splittet dem, og ingen til å
implementere avgjørelser fra oven. Det fantes høvdinger, men de bygde sin makt nedenfra. Folk møttes til
gjestebud, tingsamlinger og krigstokt, og de utvekslet
døde og levende gjenstander positivt, som gavebytte
og giftermål eller fostring, og negativt, som ran eller
hevnfeider.23

Forestillingen om at samfunn
i likhet med naturen kunne
være preget av gode og dårlige
tider, og at dårlige tider bunnet i at menneskene ikke ble
styrt på en effektiv måte som
var gjennom enekongedømme,
var først og fremst kirkens
tankegods.

“uverdig ville det være
å gi videre til etterslekten minnet om alle de
forbrytelser, drap, falske eder og frendemord
som da fant sted. Folket
vanæret hellige steder,
gudsforakten spredte seg, munker og legfolk ble ranet, kvinner tatt til fange, og det skjedde en rekke
andre udåder som det ville føre for langt å regne opp
her. Alt dette fløt sammen som i en rennesten etter
at kong Sigurd var død.”19

Theodoricus var munk ved erkesetet i Nidaros, som
var blitt opprettet i 1152/53. Under erkebiskop Øystein
Erlendsson (erkebiskop 1157-88) ble Nidaros et sentrum for den gregorianske reformen i Norge, og et litterært sentrum der disse ideene ble formidlet og videreutviklet.20 I dette miljøet ble fortiden delt inn i gode
og dårlige perioder, der krig og fred var de avgjørende
variabler, som igjen kunne føres tilbake til herskerens
karakter. Her var Theodoricus ikke bare influert av kristent tankegods, men også av romerske historieskrivere.
Han skrev sin historie som en norsk parallell til Romerrikets historie, der det var gode og dårlige herskere
som satte dagsorden for hele samfunnet. Håkon jarl var
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For Snorre var dette så selvfølgelige sider av samfunnet at han ikke reflekterte over det. På et overordnet nivå var han heller ikke klar over det, og de dannet
del av hva historikerne har kalt «mentalitet» – mønstre som er ubevisste, felles og temmelig uforanderlige i et samfunn.24 Snorre kunne ikke stå på utsiden og
analysere dette samfunnet, for han selv var del av det.
Som Sverre Bagge formulerer det: Snorre «tells history
from a fundamental, shared ideology.»25 Det samfunnet han beskrev historisk i Heimskringla var et han
selv levde i. Snorre var en mektig islandsk høvding,
som på 1220-tallet forsøkte det mange islandske høvdinger hadde forsøkt før ham: Å bli mektigere enn de
andre høvdingene. I likhet med sine forgjengere mislyktes han i å oppnå eneherredømme på Island. Men
til forskjell fra mange av dem knyttet Snorre seg til den
norske kongen – han ble utnevnt til lendmann av kong
Håkon. Og han falt fordi han støttet det tapende parti i
Norge i 1239-40: Skule Bårdsson.26
Snorre levde i en overgangstid. Kort tid etter hans
død skrev forfatteren av Kongespeilet at når det er uår
«held [folk] samstyremøte, lit på mengda si og folketalet sitt.»27 Den norrøne termen for samstyremøte var

Snorre Sturlason, illustrasjon av Christian Krogh til 1899-utgaven av
Heimskringla. Foto: Wikimedia Commons
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«samveldisþing». Dette var altså et ting som ble avholdt
av bøndene som et fellesskap (samveldi). I Kongespeilet var dette et tegn på uår og ufred. I samtiden var
imidlertid tinget stedet der bøndene kom sammen og
avgjorde sine saker. Det som tidligere hadde vært ansett som en hjørnestein i samfunnet var nå en trussel – i
hvert fall i visse kretser. Men ikke hos Snorre. Hos ham
var tinget stedet der bøndene kom sammen og diskuterte. Det var ikke noe demokratisk forum: Bare ledende menn hadde en stemme der. Det var heller ikke
kongefiendtlig: Enhver konge som ville ha makt og legitimitet måtte henvende seg til tinget, og de fikk ofte
støtte derfra.
Men tinget var et forum der bøndene var i høysetet. Og Snorre verdsatte denne egenskapen. I sær gikk
han detaljert til verks når tinget vendte seg mot kongene, enten hvis de var så svake at det var farlig å støtte
dem (fordi de da ville møte en overmektig motpart), eller hvis de var så sterke at de kunne bli farlige / overmektige. For Kongespeilet var en sterk kongemakt en
forutsetning for fred, for bare da kunne folks naturlige,
onde tilbøyeligheter bli holdt i sjakk. For Snorre forholdt det seg stikk motsatt: En sterk kongemakt kunne
bli en trussel, fordi kongen da lett kunne misbruke sin
makt. Eksemplene Snorre gav var mange: Håkon jarl,
Olav Tryggvason, Harald Hardråde, Sigurd Jorsalfare
– ja selv Olav den hellige hadde tendert til å bli ganske utålelig når han fikk for mye makt. Hans tilnavn
«digre» kan si noe om det – diger betydde både stor og
overmodig.28
Fred er ei det beste..
For Snorre var samfunnet best ivaretatt om kongen
ikke hadde for stor makt. En måte å unngå det på var
gjennom at flere konger styrte sammen. «Samkongedømmet» fikk en nådeløs dom i Kongespeilets skildring av uår, og også norske historikere har vært tilbøyelige til å se dette som en grunnleggende ustabil
ordning, som før eller siden ville resultere i åpen ufred
- den såkalte «gnist»-teorien.29 Samkongedømmet var
utvilsomt ustabilt i den forstand at forholdet mellom
samkongene sjelden var idyllisk, selv om de som oftest
var brødre eller nære slektninger. Men der vi kan se rivalisering og spirer til større konflikter, så Snorre noe
annet. Han så et maktspill han var vant med fra Island,
og som til tross for at det ikke på noen måte var «fredelig», heller ikke var kaotisk eller spesielt «krigersk».
Konfliktene mellom samkongene kunne være ille nok,
men de eskalerte nesten aldri til åpen ufred.30
På et mer strukturelt nivå kan man si at samkongedømmet gav en løsning på to utfordringer: Hvordan styre et rike som var enormt i størrelse, og hvordan
unngå at kongen misbrukte sin makt? Det første momentet var enkelt å forstå: Det tok i beste fall to uker å
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komme fra Nidaros til Oslo, vanligvis lengre tid. I dag
ville selv et globalt herredømme innebære kortere reisetid. Det andre var vanskeligere, mest fordi vi har blitt
oppfostret med tanken om at staten skaper fred – en
i og for seg rimelig antakelse ut fra de siste hundreårs
vestlig historie.31 Men det var ikke slik Snorre så det.
Han var selvfølgelig tiltrukket av makten – hvis ikke
ville han ikke oppsøkt kongen eller skrevet hans saga.
Men han var også dypt mistenksom overfor den.
Mange har villet se islendingenes fristatssamfunn
fra 930 til 1262/64 som et demokrati, som hadde en annen ideologi enn kongedømmet overalt ellers i Europa.
Det er liten tvil om at islendingene var bevisst om at de
hadde en uvanlig ordning, og det er gode grunner til
å anta at de skrev islendingesagaer på 1200-tallet fordi
de så at fristaten var i ferd med å bukke under.32 Men i
den grad den var «demokratisk» må det sies å være en
«ideologi» som skapt til i ettertid – etter at Island var
blitt oppslukt av den norske kongemakten. For «fristaten» var langt fra noe demokrati.
For Snorre var det ingen stor forskjell på Norge og
Island. Begge samfunn var preget av intens maktkamp.
Kongen var den fremste høvdingen, men på ingen måte
hevet over spillet. Han var en primus inter pares som i
likhet med andre høvdinger måtte arbeide aktivt, og
med samme midler, for å opprettholde sin posisjon.33 I
denne politiske kulturen var det nesten meningsløst å
snakke om krig og fred, fordi begge deler – og ingen
av dem – var til stede hele tiden. På den ene siden var
det en evig krigstilstand slik Thomas Hobbes senere
beskrev «naturtilstanden» der livet var «solitary, poor,
nasty, brutish, and short» – et samfunn der rivaliseringen om makt og prestisje foregikk uten stans.
På den andre siden var dette et samfunn der makt
måtte bygges nedenfra. Det innebar at en høvding måtte appellere til andre om støtte. Han kunne utvilsomt
ta i bruk tvang og press fordi han var mektigere enn de
fleste, men det fantes grenser for hvor langt han kunne
gå, for bønder som ble presset for hardt kunne oppsøke en annen høvding. For Kongespeilet var en situasjon med mange høvdinger som rivaliserte seg imellom
samsvarende med uår og ufred. For Snorre var det slik
verden var. Dette var en verden der kongemakten ikke
hadde vunnet den legitimiteten Hobbes tilskrev den,
og Snorre hadde heller ikke noe ønske om å legitimere
den på en slik måte. Om han hadde fått mulighet til å
bytte sin frihet til å rivalisere med et liv i kongens fred,
vil jeg være temmelig sikker på at han ville svart som
Bjørnson: «fred er ei det beste, men at man noget vil.»
Hans eget endelikt – for kong Håkons menns hånd –
kom da også som et resultat av at han ikke forstod seg
på en sterk kongemakt.
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FELLESSKAP OVER GRENSER:
Bygdefolkets krisehjelp
Mellomkrigstida i Noreg var ei politisk polarisert tid. På same tid fanst det fleire døme
på fellesskap og samarbeid over klassegrensene. I denne framstillinga skal eg med utgangspunkt i masteroppgåva mi i historie, vise at Bygdefolkets Krisehjelp er eit døme
på slikt samarbeid.

M O RT EN TA N G EN
Lektor i historie
NTNU

E

tter fyrste verdskrigen (1914-1918) var det for
store grupper uår i økonomien. Fabrikkar
laut stenge, arbeidarar miste jobbane sine,
bønder fekk ikkje betaling for maten og bankar velta.1 Det har rettvist vore kalla ei økonomisk krise, både i samtida og i ettertida. Denne krisa råka heile
Europa, og etter kvart USA; i denne framstillinga skal
eg berre halde meg til Noreg. Krisa arta seg på ulike vis
for ulike grupper og til ulike tider; i landbruket, som er
feltet i denne framstillinga, var krisa ei pris- og gjeldskrise. Løysinga som regjeringa og sentralbanken hadde
for dei økonomiske krisene, var å feste krona attende til
gullet, eller til pari kurs; denne politikken er kalla paripolitikk. Det innebar å heve verdien av krona, slik at ho
fekk same verdi som då ho vart frisleppt gullet i 1914.
Noregs Bank meinte at ved å feste krona til gullet, vart
verdien meir stabil og kunne nyte tillit i utlandet. Dette
var bakgrunnen for deflasjonen i mellomkrigstida. Deflasjonen hadde to fylgjer for bøndene. Sidan krona vart
sterkare, vart prisane på landbruksvarer lågare, og bonden tente mindre. Dette måtte ikkje vere eit problem,

sidan prisane på alt bonden kjøpte òg gjekk ned, men
prisen på landbruksvarer gjekk meir ned enn industrivarer. Det var éin ting som ikkje endra seg, same kor
mykje kroneverdien endra seg, og det var gjelda. Mange
bønder hadde drege på seg gjeld i dei fyldige åra kring
1920, då rentene var låge og kronene lite verdt. Bøndene
lånte billige kroner, og laut no betale dyre kroner. Det
var kanskje ikkje so rart at mange bønder kjende seg
lurte og svikne av det moderne pengevesenet. Bankar,
renter og marknads-økonomi var på denne tida nokso
nye fenomen.
Eit samfunn delt i tre
Knut Kjeldstadli skriv i band 10 av Aschehougs Norgeshistorie (1994) om eit samfunn delt i tre; mellom bønder,
arbeidarar og borgarar. Det kulturelle, sosiale og kanskje viktigast økonomiske livet var delt mellom desse
tre gruppene, og desse opplevde krisa på ulikt vis og
for so vidt til ulike tider. For arbeidarane var den verste krisa på tidleg 1920-talet, medan for bøndene skylte
ho inn fyrst kring 1930. Dette kom mellom anna av dei

Den norske trekanten utforma etter framstillinga til Knut Kjeldstadli (1994). Modellen er henta frå Tangen, Bønder mellom arbeid og
kapital, s. 31

grunnleggjande skilnadene mellom bønder og arbeidarar. Eit av dei store skilja mellom arbeidarane og bøndene var eigedom. Arbeidaren eig ikkje korkje bustad
eller produksjonsmiddel, medan bonden eig garden
sin, som tener som både bustad og produksjonsmiddel. På mat ville arbeidarane ha låge prisar dei kunne
leve med, medan bøndene ville ha prisar dei kunne leve
av. Motsett gjeld det for løningar; det kjem både av at
høge løner til arbeidarar vil seie høge prisar på industrivarer, som bøndene kjøpte, og av di mange bønder
heldt drengar til gards. Difor vart det slik at arbeidarane og bøndene hadde
ulike løysingar på ulike kriser; men sjølv ikkje mellom
bønder eller arbeidarar var
det eintydige semjer om å
løyse krisa.
Bøndene var kanskje
den gruppa i samfunnet
som var minst homogen,
dei produserte ulike varer,
hadde store gardar, små
gardar, teknisk eller tradisjonell produksjon, attåtnæringar og så bortetter. Det fanst ulike arbeidarar, men
det var neppe mange som var rike på gods og gull, og
mellom borgarane kunne me finne ymse, men med
den raude tråden at dei åtte noko av verdi. Nemninga «bonde» eller «bondestand» tillegg me gjerne både
storbønder i Trøndelag, små fiskarbønder på øyane ytst
på Møre og jamvel husmenn i Mjøstraktene (og elles).
Bonden er ingen eintydig mann.
Den norske trekanten viser mykje av usemja og

brytningane i det norske samfunnet. Biletet av mellomkrigstida er ofte eit av krise:2 Arbeidsløyse, raude
faner i gatene, urokkelege fabrikkdirektørar, usemje på
Stortinget. Det var i stor grad på Stortinget mykje av
usemja levde, mellom revolusjonære arbeidarar, tradisjonelle bønder, frilynte tenestemenn og liberalistiske
bankmenn. Nielsen (1997) skriv om «talenes menn» i
Bondepartiet. Dette var menn som høyrde til dei øvre
lag i partiet, dei var ideologiske og meinte at bondestanden var ibuande god. Dei la mykje vekt på patos,
og avviste sokalla saklege argument. Denne nemninga
kan nok stemme like godt utanføre Bondepartiet, det
var ei tid med politiske agitatorar med store ord og lite
tale om å stå saman utover klasse- og partigrenser, i alle
fall om du måler oppimot tiåra etter andre verdskrigen.
Streikar, bondemøte og ein drakamp om regjeringsmakt prega tida. Det var ei tid då mange arbeidarar
levde liva sine fråskilde dei borgarlege, dei feira 1. mai
i staden for 17. mai, dei oppretta eigne idrottssamband
og den intellektuelle kommunist-organisasjonen Mot
Dag gav ut Arbeidernes leksikon.
Fylking: Bygdefolkets Krisehjelp
Når bøndene ikkje greidde å gjere opp gjelda si, hadde
banken rett til å overtake garden for å få pengane sine.
Bankane selde då gardane på tvangsauksjon. Bøndene
hadde liten sans for slikt. Siste halvdelen av 1920-talet
vart det halde store bondemøte, der dei skulle kome
fram til løysingar på krisa, altso få slutt på tvangsauksjonar. Desse bondemøta skulle presse regjeringa(ne)
til å føre ein meir bondevenleg politikk. I det store førte
ikkje dette særleg fram. Dei ulike organisasjonane av
og for bønder, Bondepartiet, Bondelaget, Småbrukarlaget, til ein viss grad
Venstre, og fleire, hadde
ulike løysingar på krisa;
og dei stod soleis ikkje
samla om eitt krav. Dei
ulike løysingane speglar
bondestanden.
Likevel greidde ein del
bønder å samle seg for å
stoppe tvangsauksjonane.
I oktober 1931 vart organisasjonen Bygdefolkets Krisehjelp (BK/Krisehjelpa)
skipa. Krisehjelpa hadde to føremål. Dei skulle hjelpe
bønder i krise, altso som hadde mist garden sin, eller var
i ferd med å miste han, og dei skulle hindre at bøndene
miste gardane sine i det heile. Dette gjekk føre seg på
mangfaldig vis. Gjennom opprop, samtalar og krav til
bankar og lensmenn, å spreie skam over dei som møtte
opp – og endå verre – kjøpte på tvangsauksjonar, og dei
gav jamvel ut ei avis, «Bygdefolket». Krisehjelpa hadde sterkast fotfeste på austlandet, særleg Telemark og

Krisehjelpa hadde to føremål.
Dei skulle hjelpe bønder i
krise, altso som hadde mist
garden sin, eller var i ferd med
å miste han, og dei skulle
hindre at bøndene miste
gardane sine i det heile
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Vestfold. Bakgrunnen for dette er ei interessant forteljing for seg.
Bygdefolkets Krisehjelp skydde ikkje vegen for å
take i bruk ulovlege middel, eller i alle fall vandre i gråsona av lova. Dei møtte ofte opp i store tal på tvangsauksjonar og stod bak dei oppmøta bydarane med ei
trugande framtoning. I Bø i Telemark skulle garden
Eika under hammaren hausten 1932. Her var det mange krisehjelparar, og dei la fånyttes press på banken.
Då sola rann utkastingsdagen strøymde det folk inn
på tunet på Eika, dei kom til fots, på sykkel og jamvel kom det to bussar, alt dirigert av BK. Banken møtte
ikkje opp, noko som førte til at bonden framleis stod
på garden sin då sola gladde utkastings-dagen.3 Det var
slike suksesshistorier Krisehjelpa ville ha; for det skulle
monne å stå saman mot urett.
Medlemene i BK kom frå mange politiske hald, alle
dei fire store partia på Stortinget (Venstre, Høgre, Arbeidarpartiet/DnA og Bondepartiet/Bp) var representerte. Dei to mest sentrale figurane i BK var formannen
David Seierstad frå Toten og redaktøren i «Bygdefolket» og formann i Arbeidsutvalet, Olav Lien.4 Desse
to høyrde til høvesvis Bondepartiet og Arbeidarpartiet.
Seierstad kom dessutan frå Høgre då Bondepartiet vart
skipa, og Lien hadde vore
medlem i Venstre ei tid,
men gjekk vekk frå partiet
på grunn av paripolitikken. BK levde heile vegen
i tvidrag. Grunna medlemsmassen hadde krisehjelpa aldri noko eintydig ideologisk uttrykk. Ho var
radikal og konservativ, moderne og tradisjonell, og ho
vart dregen mellom dei ulike politiske retningane som
sveiv i og kring BK. Dette er bakgrunnen for brytningane i Krisehjelpa. Fleire av desse brytningane spegla
samfunnet elles.

fått eit eige punkt på sakslista.5 Mange i partiet meinte
at Krisehjelpa dreiv med Arbeidarparti-politikk gjennom ein kamp mot kapitalen. I partiprogrammet same
år står det:
[B]ønder og fiskere tvinges inn under kapitalens
herredømme, idet denne tilegner sig den reelle makt
over deres jord og produksjonsmidler, og utbytter
dem stadig sterkere ved å kreve rente og profitt av
deres arbeide6

Sjølv om BK ikkje formulerte seg på denne måten, var
dette haldningar som ikkje berre sveiv i BK, men var
sjølve grunnlaget for BK. Bonden arbeidde hardt og
ærleg på sin eigen gard og var nøydd til å gje frå seg verdiane i form av renter, eller endå verre, gje frå seg garden. Koplinga mellom heim og arbeidsplass forsterka
nok kjensla av urett. Fellesnemnaren med utbytting og
overtramp knytte BK og DnA saman. DnA såg dette
som ein del av den større klassekampen. I enden var det
berre eit tydeleg mindretal i DnA som ynskte samarbeid med BK, partiet kom fram til at Krisehjelpa var for
lite disiplinert og hadde eit snevert syn på krisa.7
Sjølv om BK hadde eit radikalt og opprørsk uttrykk,
var der sterke tradisjonelle krefter. Mange krisehjelparar framheva dei
ulike interessene til bonden og arbeidaren, omtala
framom. Eit poeng var
mellom anna at der ikkje
var noko arbeidsløyse på landsbygda, der var pengeløyse. «Var det bare arbeidet det kom an på so skulde her
snart bli velstand på bygdene», står det i eit innlegg i
«Bygdefolket».8
Men kven hadde skuld i denne uretten? Det var
fyrst og fremst direktøren i Noregs Bank, Nicolai Rygg,
og «de sande bankboktroende […] prinsippryttere».9
Det DnA kalla storkapitalen. I BK var det ein del som
gjekk lenger og skulda på jødane. Jødane hadde i lange
tider ord på seg for å lure ærlege (kristne) folk i Europa,
og desse orda la delar av grunnen for jødesynet i fascismen og tilgrensande ideologiar. Bakgrunnen for dette
er òg ei interessant forteljing for seg. I «Bygdefolket»
var det eit innlegg med tittelen «Jødeveldet», som gjekk
til åtak på den omtala økonomiske politikken.10 Koplinga mellom kapitalen og jødane er framand i DnA,
men ikkje i Nasjonal Samling (NS). Tankar om at moderne (jødiske) bankfolk truga det heimlege og trygge
grodde godt i både NS og BK.
Bygdefolkets Krisehjelp og NS inngjekk ein avtale
om å stille lister til stortingsvalet i 1933. Bakgrunnen for
dette var i stor grad ideologisk, men like viktig var strategiske og personlege baktankar for nokre av leiarane i
både NS og BK.11 Ein viktig faktor for særleg Seierstad

Var det bare arbeidet det kom
an på so skulde her snart bli
velstand på bygdene

Over politiske grenser
Det var ikkje berre brytningar og usemje i mellomkrigstida. Som me har sett var Bygdefolkets Krisehjelp
ein arena der folk frå ulike parti kunne samarbeide om
eitt felles mål. Jamvel var det eit poeng for BK å vere
tverrpolitisk, eller kanskje heva over partipolitikk. For
denne eine saka dei hadde, tvangsauksjonane, var viktigare enn partia og systemet. Det var snakk om rettferd, og rettferd skal ikkje diskuterast eller debatterast.
Rettferd skal skje, uavhengig av regjering eller Storting.
Denne kryssinga mellom populisme (som motsetnaden til elitisme eller teknokratisme), antidemokrati og
kampen for rettferd opnar for interessante band til ulike politiske retningar.
Ikkje lenge etter at BK var skipa og hadde vist seg
fram, var det tale i Arbeidarpartiet om å inkludere Krisehjelpa. På landsmøtet i 1933 hadde forholdet til BK
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var at NS var eit uskuldig og ambisjonsrikt parti.12
Eit felles mål
Kampen mot opplevd urett er sentral i Krisehjelpa. På
overflata var dette bønder som ville stå saman om å berge heimane sine, BK hadde eit ad hoc uttrykk. Formannen David Seierstad sa at det «er den nuværende landbrukskrise som har skapt ‘Bygde-folket’».13 Likevel blir
det å forklare Bygdefolkets Krisehjelp med at det er
bønder på jakt etter eiga økonomiske vinning for snever. Bøndene hadde ingen tankar om å sleppe unna å
gjere opp for seg, det var aldri noko mål for korkje Bondelaget, Småbrukarlaget eller BK. Idéen var at bøndene var blitt utsett for grov urett, bøndene var offer for
ein økonomisk politikk dei ikkje rådde over. Seierstad
påpeikar dette: «bondestanden er urettferdig behandlet på gunn av valutapolitikken».14 Bøndene meinte det
ikkje kom noko godt ut av at dei forlét gardane sine,
det var jo der verdiskapinga gjekk føre seg. Det var ei
brei oppfatning i bondestanden at bonde-samfunnet
var ryggrada i samfunnet, og hadde ein nær heilag rett
til eiga jord.15 Dette er mentalitetar i bondestanden som
nok har vore der lenge og som viser at bøndene og BK
freista å attreise gamle rettar. Sjølvforståinga var slik:
På gardane stod det bønder som hadde drive jorda
gjennom hardt og ærleg arbeid, nærast ved å vere ein
del av jorda. So kom det
moderne bankfolk og kasta
dei ut. Dette trefte ei rettferdskjensle. I denne mentaliteten ligg mykje av idéfellesskapen mellom bonden og arbeidaren i norsk politikk i mellomkrigstida. Bygdefolkets Krisehjelp var éin
av fleire utslag for denne idé- og interesse-fellesskapen.
Jostein Nerbøvik (1982) skriv om alliansar mellom
nettopp dei «raude» og dei «grøne» i norsk politikk.
Han meiner Kriseforliket i 1935 mellom Arbeidarpartiet og Bondepartiet ikkje var noko brot, men ein del av
ei lang line. Dei to straumdraga hadde vore borti kvarandre fleire gonger før. Kampen om konsesjonslovene
(1906) er eit tidleg døme. Her møttest tradisjonelle og
sosialistiske straumdrag. Dei tradisjonelle ville bremse
industrialiseringa og hindre at det nyleg frigjorte landet
vart kjøpt opp av utlendingar, noko som var ein aukande trend i tida. Sosialistane hadde lite til overs for den
frie kapitalen som utlendingane hadde med seg. Ny industri skulle vere rettferdig.
Både i Selskapet Ny Jord og Småbrukarlaget ser me
det same. Ny Jord var eit selskap som dreiv med organisert bureising, altso å rydde nye gardsbruk. Dette
var for å hindre utvandring, «årelating av den nye nasjonen», senke arbeidsløysa, bremse industrialiseringa
og fleire.16 Ein idé som låg bak var å få arbeidarar til

å bli småbrukarar, og dermed bremse radikaliseringa
av arbeidarrørsla. Selskapet hadde i motsetnad til BK
mange føremål, brei støtte i Stortinget og ikkje minst
offentlege midlar. Det viktige her er at Ny Jord hadde
støtte frå alle partia på Stortinget, og interessant nok
aukande støtte frå Arbeidarpartiet utover 1920-talet.
Bureising var god krisepolitikk for Arbeidarpartiet og
god tryggleikspolitikk for Bondepartiet. Småbrukarlaget hadde utspring i Venstre, og bar lenge preg av det.
Her var medlemer som sokna til både Venstre, Arbeidarpartiet og Bondepartiet. I tillegg hadde det mykje
felles grunn med det vesle partiet Arbeiderdemokratene. Her fann me òg idéar om at bøndene var det trygge
og berande i samfunnet, men her med vekt på den arbeidande småbrukaren. «Arbeidet adlar mannen».
Endå er det fleire døme på blokkoverskridande
(idé-)samarbeid i mellomkrigstida. Politisk var Noreg
i ei brotstid i desse åra, og både praksisar og parti var
i store samtidige endringar. Både Arbeidarpartiet og
Bondepartiet gjekk gjennom store strategiske og politiske endringar på 1920- og 1930-talet.17 På starten av
1920-talet var DnA eit revolusjonært parti og medlem
i den kommunistiske Internasjonalen, og var ikkje sett
på som eit styringsdyktig parti av dei borgarlege.
Utover dei neste ti åra roa
revolusjonslysta seg, partiet godtok privat eigedom
og inkluderte småbønder
i målgruppa. På same tid
gjekk Bp frå å vere eit parti
som tala vagt om «bondetanken» og «den frie norske bonde» til å bli meir pragmatisk. I partiprogramma gjekk «arbeidarklassen» til
«småkårsfolk» for DnA, og frå «bønder» til «bygdefolk»
for Bp.18 Dette viser endringane i partia, og ikkje minst
at dei nærma seg kvarandre.

Det var ei brei oppfatning i
bondestanden at bondesamfunnet var ryggrada i
samfunnet, og hadde ein nær
heilag rett til eiga jord

Hopehavet i mellomkrigstida
Etter at partia hadde lagt om kursane sine vart det stadig lettare å sjå kva dei hadde til felles, eller i alle fall
kunne samarbeide om og mot. Desse endringane la vegen for Kriseforliket, som ikkje verkar å vere eit brot
i denne samanhengen me har sett her. Endringane i
DnA og Bp var ein del av endringane i Den norske trekanten. Der det i 1920 var arbeidarane som var trugselen for det stabile samfunnet, var det no ein allianse
mellom bøndene og arbeidarane.
Om me grev litt i meiningsmassen til Krisehjelpa,
ser me at ho ikkje er lett å plassere oppimot dei andre
politiske partia. Der var medlemer frå alle hald, og Krisehjelpa såg seg sjølv som ein upolitisk interesseorganisasjon. Det var om å gjere å presse og påverke dei politiske partia på Stortinget. Bøndene i BK meinte dei var
blitt utsett for ein stor urett. Med tunge lån til banken
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laut bøndene gje frå seg mykje av verdiskapinga. Viktig
var det at bøndene sjølve ikkje hadde noko makt over
dette; nokre meinte at dei, Krisehjelpa, stod for det sanne demokratiet.
I denne framstillinga er fellesskap over grenser som er
tråden. Bygdefolkets Krisehjelp hysa fleire slike fellesskapar mellom dei tradisjonelle storbøndene og radikale krefter. Det radikale og det tradisjonelle kom saman i
BK. Me kan seie at dei ville radikalt endre det samfunnet dei hadde mot slik det eingong var. Men ikkje på
alle punkt, framgang var ikkje vanvyrda, uretten var det.
Frå det me har vore gjennom er det ein interessant
observasjon at politiske grupper som er veldig ulike og
definerer seg sjølv som motstandarar kan ha so mykje
til felles. I det politisk-strategiske biletet kunne ikkje
dei ulike politiske partia som kom saman i Krisehjelpa
eller i Ny Jord, Småbrukarlaget osb. ope stå saman. Likevel var der hopehav i mange saker. Samlinga særleg
i Krisehjelpa kan nok forklarast delvis av to fenomen.
Det fyrste er at sjølv ulike parti med ulikt ideologisk
verdssyn kan meir eller mindre tilfeldig kome fram til
det same, til dømes at tvangsauksjonar er øydeleggjande for samfunnet. Det andre er at nokre saker er sopass
viktige og grunnleggjande at daglege trivielle politiske
motsetnader blir gløymde. Om du står i møte med ein
svolten løve, er det ikkje fargane på sokkane som tek
merksemda di.
Frå dette ser me korleis både DnA og NS kunne
vere interessert i BK. Kapital, undertrykking, lurskap,
demokrati, modernisering og industrialisering var ulike vis å tolke syndaren på. Alle desse fenomena, som
heng saman, hadde på sitt vis vore med på å forme den
ulukka bøndene no opplevde. Skrømtet hadde mange
namn.
Morten Tangen (f. 1992) har mastergrad i historie frå
NTNU, 2018: Bønder mellom arbeid og kapital. Krisehjelp
for det gamle på veg mot det nye.
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6 Frå partiprogrammet til Arbeidarpartiet 1933. Jf. Tangen, Bønder mellom arbeid og kapital, s. 84

det gamle på veg mot det nye. Masteroppgåve i historie. Trondheim: NTNU, 2018

7 Ein grundigare omtale av kritikken mot BK finst i Kjeldstadli,
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10 «Bygdefolket» 8. april 1933. Jf. Tangen, Bønder mellom arbeid og
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Tangen, Bønder mellom arbeid og kapital, s. 61ff
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skuld i krisa bøndene var i. Jf. Tangen, Bønder mellom arbeid og
kapital, s. 97
13 «Bygdefolket» 24. desember 1932. Jf. Tangen, Bønder mellom arbeid og kapital, s. 22
14 «Bygdefolket» 15. oktober 1932. Jf. Tangen, Bønder mellom arbeid og kapital, s. 67
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Fleire utgåver av avisa «Bygdefolket», organ for Bygdefolkets Krisehjelp. Det meste er tilgjengeleg i Tangen, Morten, Bønder mellom
arbeid og kapital.
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INDUSTRIALISERT HYGIENE:
Christiania Bade- og Vaskeanstalt (1861-1905)
Christiania Bade- og Vaskeanstalt var et offentlig bad og vaskeri etablert i 1861. Med
utgangspunkt i denne anstaltens historie belyser artikkelen hvordan slike «fabrikker»
for hygiene, bygget etter britisk mønster, var ment å løse noen av de sanitære følgene
av urbaniseringen på 1800-tallet. Videre ser den på hvordan «lavteknologiske» alternativer, fattigdom og tradisjonelle kjønnsroller sto i veien for at bade- og vaskeanstalten og teknologien den brakte med seg kunne nå ut til flertallet av befolkningen.

H EN R I K A S K J ER
Master i historie
Universitetet i Oslo

E

ilert Sundts undersøkelser
«There is as vile notion entertained by the
some that “the poor love ‘dirt’”» skrev London-avisen The Times i 1844. Avisen hevdet
at urenslighet ikke nødvendigvis skyldtes uvitenhet eller skjødesløshet, men manglende muligheter til å vaske seg:
Take, for instance, the House of Lords, probably the
cleanest assemblage of men which could be found;
condemn them to cold water and no soap, and to
wash all their own clothes with their own hands in
their own drawing-rooms for a single twelvemonth,
and how would they look at its termination?1

I Norge begynte man også å få et mer nyansert bilde
av allmuens vaskevaner. Mens det tidligere var skrevet
«tynde Hefter om, hvad Almuen forsømmeligt undla-

der at gjøre», reiste Eilert Sundt rundt i landet og dokumenterte de faktiske forholdene.2 Når han observerte at
folk tørket ansiktet med kjøkkenkluten eller skjorteermet, bemerket han samtidig at det ofte bare var velstående bønder som så seg råd til å skaffe håndklær. Han
hevdet at «renligheds-stellet» på bygdene var avhengig
av folks levekår, og at det «holdt sig gammeldags der,
hvor folket var nødt til at leve på en tarvelig fod».3
I samtidsdebatten var Eilert Sundt en folkelivets
forsvarer, og han hadde stor respekt for mange av de
tradisjonelle vaskemetodene som ble benyttet på den
norske landsbygda. Han hadde lite til overs for eksperter som trodde de visste bedre enn den jevne bondekone – allmuen hadde «været ganske vel inde i den
chemiske proces, længe, længe før chemiens videnskab
blev til». Såpe var en mangelvare, og lut var det vanligste vaskemiddelet. Det ble også brukt gjæret urin,
som på grunn av sitt høye ammoniakkinnhold var blitt

Sørsiden av Christiania Bade- og Vaskeanstalt sett fra Torggata. Skilling-Magazin 1862 (scannet mikrofilm)

brukt som vaskemiddel siden antikken. Andre remedier var kjernemelk, avkok fra fisk og vann sauene var
vasket i før klipp. Sundt avdekket store sosiale og lokale
forskjeller i hvordan vaskingen foregikk. Når det gjaldt
klesvasken hadde størstedelen av befolkningen lite tøy
å vaske. Sengetøyet var som regel skinnfeller og ryer
som bare ble banket og luftet.4 Skinn- og vadmelsklær
ble også sjelden eller aldri vasket, penklærne inkludert.
Klærne ble som regel kun vasket hvis de ble sølet til,
og enkelte steder kunne arbeidsfolk gå med den samme
skjorten i 2-3 måneder.
Når det gjald kroppsvask hevdet Sundt at skikkene var gått tilbake siden
middelalderen – mang en
badstue var omgjort til
korntørke. Å ta seg et ordentlig bad var gjerne forbeholdt julen og andre større høytider.5 Ellers var det vanlig å ta seg en vask eller
«laug» på lørdagen. Lørdagsvasken begrenset seg gjerne til ansikt og hender, noen ganger hår og overkropp.
Sund viet lite oppmerksomhet til forholdene i byene,
men han observerte at det sto dårligere til med innflyttere fra landet enn den opprinnelige bybefolkningen,
noe han også hadde funnet i undersøkelsen av levekårene i Christiania-forstedene Pipervika og Ruseløkkbakken fra 1858.6 Ofte ble ikke en gang de enkle skik-

kene fra hjembygdene deres holdt i hevd, og skikkene
de hadde med seg var ikke nødvendigvis tilpasset det
trangbodde livet i byen.
Miasmer og badesak
Miasmeteorien – det rådende paradigmet før bakteriologien fikk sitt gjennombrudd etter 1880 – gikk ut på
at sykdom oppsto spontant som en følge av dårlig luft.
Teorien ble tilbakevist, men den la like fullt grunnlaget
for mange av 1800-tallets sanitære reformer. Å fjerne
skitt og dårlig lukt handlet ikke om å unngå smitte, men om å fjerne kilder
til sykdomsfremkallende
dunster. Reformene hadde
også en moralsk dimensjon: med Eilert Sundts
ord var urensligheten «fordærvelig for det moralske
liv».7 Moral og renslighet var to sider av samme sak.
Sanitærforholdene i byene ble forbedret gjennom
infrastruktur som vannledninger, avløp, brolegging
og renovasjon. I Storbritannia innførte Public Health
Act 1848 kommunale sunnhetskommisjoner som skulle arbeide for slike tiltak, og Norge fulgte etter med
sunnhetsloven av 1860. De kombinerte bade- og vaskeanstaltene må ses i lys av denne utviklingen: overbefolkning og sykdom tvang frem politiske og teknolo-

Å ta seg et ordentlig bad var
gjerne forbeholdt julen og
andre større høytider
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giske endringer.
Den første offentlige bade- og vaskeanstalten, opprettet i Liverpool i 1842, var inspirert av den lokale arbeiderkvinnen Catherine «Kitty» Wilkinson, kjent som
«Saint of the Slums» for sitt arbeid for de rammede under koleraepidemien i 1832. I tillegg til å drive barnehjem for barn koleraen hadde gjort foreldreløse, drev
Wilkinson et provisorisk vaskeri fra kjøkkenet sitt, der
naboene fikk vaske klær og sengetøy for en billig penge.8 Da epidemien var over mottok hun støtte fra kommunen til å fortsette virksomheten, og senere virket
hun en periode som bestyrer for den offentlige badeog vaskeanstalten i Upper Frederick Street.9 På nasjonalt nivå ga Baths and Wash-houses Act av 1846 bystyrene
i England og Wales insentiver for å opprette tilsvarende
anstalter, og konseptet spredte seg raskt til andre engelske industribyer.10 Snart ble det også opprettet bade- og
vaskeanstalter utenfor Storbritannia, både i Europa og
Amerika. Kitty Wilkinsons innsats under koleraepidemien var en viktig drivkraft bak denne bevegelsen, da
arbeidet hennes fikk stor oppmerksomhet i pressen og
bidro til å gjøre konseptet kjent. Hun ble også omtalt i
Morgenbladet da bade- og vaskeanstalten i Christiania
ble overtatt av kommunen i 1862:
En Arbeidskone i Liverpool fandt paa at indrette en
Vadskerkjedel med meget simple Remedier, hvorved hun gav sine Naboersker Anledning til at vadske og tørre deres Tøi mod en lav Betaling. Derved
befriedes 85 Arbeidsfamilier for den Ubehagelighed
at vadske hjemme i deres egne trange Boliger, og
herved lededes Tanken hen paa almindelige Vadske-
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huse og ad forbinde Badeanstalter dermed.11

I 1854 – i kjølvannet av den store koleraepidemien i 1853
– diskuterte formannskapet i Christiania mulighetene
for å opprette en kommunal bade- og vaskeanstalt i
byen. Saken ble behandlet i fortsettelsen av en diskusjon rundt arbeiderbefolkningens boforhold i hovedstaden: folk manglet fasiliteter til å bade og vaske klær.
Klestørkingen som foregikk inne i de trange arbeiderkvarterene skapte et fuktig bomiljø, noe som ga gode
vekstvilkår for sopp, men som med datidens legevitenskap ble betraktet som en kilde til miasmer. Samtidig
var de færreste leiligheter i byen utstyrt med bad, selv
ikke de som var beregnet på mer velstående leietakere.
Helt siden slutten av 1700-tallet ble det gjort mindre
tiltak for å gi folket i byen bedre muligheter til å vaske
seg. I 1797 bygget Bernt Anker et lite badehus i Paléhagen i Bjørvika, som han trolig åpnet for allmennheten.12
Etter århundreskiftet kastet Christiania Byes Vel seg
på «Badesagen». Foreningen opprettet sjøbad av ulike
slag, blant annet en flytende «Bademaschin» eller «badeskip» med innendørs baderom som åpnet i 1820. Tilbudet var imidlertid svært begrenset for den mindre
velstående delen av befolkningen.
I 1855 mottok kommunen planer og prisoverslag for
bade- og vaskeanstalten. Byggingen av Trefoldighetskirken slukte imidlertid det meste av kommunens midler, og planen ble skrinlagt.13 Behovet for et utsmykket
kirkerom for arbeiderbefolkningen gikk foran behovet
for bade- og vaskefasiliteter. Forretningsmannen Thorvald Meyer, som var medlem av formannskapet frem til
1858, skar da gjennom og oppførte en bade- og vaskean-
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stalt for egen regning.14 I byggekomiteen fikk han med
seg ingeniøren Georg Ræder, legen Christian Egeberg
og arkitekten Thøger Binneballe. Meyer samlet den
nødvendige ekspertisen for å oppføre en moderne
bade- og vaskeanstalt etter britisk mønster. Planene baserte seg på en rapport fra en fagmann med kjennskap
til hvordan slike anstalter ble drevet i utlandet.15
En fabrikk for hygiene
Da Torvald Meyer i 1850-årene arvet en formue fra faren og svigerfaren – to av landets største trelasthandlere
– gjorde han store investeringer i nye industriforetak
langs Akerselva. I 1856 var han med på å grunnlegge
Foss Spinderi og Christiania Seildugsfabrik. I arkivet
etter Foss Spinderi fremgår det at Meyer personlig bestilte maskiner gjennom sine forretningsforbindelser
i England.16 På samme måte bestilte han dampkjeler,
«Centrifugalmaskiner» og annet utstyr til bade- og vaskeanstalten, som han i 1858 fikk tillatelse til å importere tollfritt.17 Anstalten skulle på mange måter bli en
fabrikk for hygiene, med klare paralleller til Christainia
Dampkjøkken lenger nede i Torggata, etablert i 1858.18
Der Christiania Dampkjøkken skulle være en teknologisk løsning på mangelfull ernæring, skulle bade- og
vaskeanstalten fremme hygiene og sunnhet ved hjelp av
britisk industriteknologi. Vi ser igjen denne parallellen i at bade- og vaskeanstalten iblant ble kalt «Christiania Dampvaskeri» (ikke til å forveksle med et senere
«Christiania Dampvaskeri», etablert i 1892).
Da bade- og vaskeanstalten sto ferdig i 1861 ble inventaret omhyggelig beskrevet i det illustrerte ukebladet Skilling-Magazin. Bygningskompleksets grunnflate var på ca. 1000 m2, og anstaltens arkiv forteller oss
at badet besto av et billettkontor, to personalrom, 28
baderom og 4 venteværelser – ett for hver av avdelingene, delt inn etter klasse
og kjønn.19 Et sentralvarmesystem sørget for en
behagelig temperatur i baderommene ved hjelp av
rør som ledet vanndamp
gjennom hele bygningen. Hovedfløyen inneholdt også boliger for Inspektøren, billettrisen og
fyrbøteren.
Vaskeriet lå i en sidefløy
ut mot bakgården, og var
utformet som en stor fabrikkhall med vaskekummer
på rekke og rad. Det inneholdt 38 «vaskestasjoner», der
79 vaskekoner i teorien kunne vaske samtidig. I midten
av rommet var det plassert to dampdrevne tørketromler, som i Skilling-Magazin ble omtalt som vridemaskiner – de skulle erstatte oppvridningen med hendene.
Etter 11 minutter i tørketrommelen skulle klærne flyt-

Catherine «Kitty» Wilkinson, født i Derry, Irland, 1786. Død i Liverpool 1860. Bildet antas å være tatt rundt 1850. Wikimedia Commons

tes over i et oppvarmet tørkeskap. Vaskeriet inneholdt
også et stryke- og rullerom, med dampdrevne klesruller til å rette ut tøyet. Klesrullene viste seg imidlertid å
være nokså upraktiske og ble derfor etter kort tid gjort
hånddrevne. Strykerommet var ellers utstyrt med 42
strykejern og tre ovner til å varme dem opp.
Utstyret i Christiania
Bade- og Vaskeanstalt står
i sterk kontrast til de enkle hjelpemidlene folk ellers hadde til rådighet og
til Eilert Sundts beskrivelser av hvordan folk vasket
klær. Den hånddrevne vridemaskinen var oppfunnet
i Frankrike i rundt år 1800,
men den var ikke blitt utbredt i Norge. Det samme
gjaldt det ikoniske vaskebrettet i sink, patentert i USA i 1833, som ikke ble introdusert i Norge før i 1870-årene.20 Hendene var vaskekonens viktigste redskap.

Der Christiania Dampkjøkken skulle være en teknologisk
løsning på mangelfull ernæring, skulle bade- og vaskeanstalten fremme hygiene og
sunnhet ved hjelp av britisk
industriteknologi

Figur 1: Salget av badebilletter ved Christiania Bade- og Vaskeanstalt, 1862-1888. Kategorien "Styrtebad", en slags medisinsk kalddusj, var så lite
benyttet at det ikke er tatt med. Oslo byarkiv, Magistraten.

Et badehus for industriarbeidere
Christiania Bade- og Vaskeanstalt åpnet dørene 5. desember 1861. Etter at byggekomiteen hadde drevet den
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på prøve i fire måneder, overtok kommunen driften 15.
april 1862. Besøkstallene steg raskt de første årene, og i
1866 solgte anstalten hele 37 439 badebilletter. Brorparten av gjestene var menn, noe som var å forvente. Skikken fra bygdene, slik Eilert Sundt beskrev det, var at
menn som drev med kroppsarbeid tok seg en ordentlig
vask på lørdag, mens kvinner og andre menn som skoleholdere var forventet å ta en lett vask til daglig. I badeanstalten var 16 av baderommene for menn og 12 av
dem for kvinner. Mennene benyttet hovedinngangen
ut mot Torggata, mens kvinnene hadde en egen inngang i bakgården. Andelen mannlige gjester ble enda
større enn forventet, og i løpet av de første månedene
ble fire av kvinnebadene gjort om til herrebad. Eilert
Sundt, som avsluttet boken om «Renligheds-stellet» fra
1869 med en hyllest til bade- og vaskeanstalten, hevdet at den var var flittig benyttet av industriarbeidere
som skulle vaske seg til helgen: «Om Lødagene pleier
Søgningen være størst; da vaske Arbeidsfolk Sveden og
Støvet af sig. Især nævnes de mekaniske Fabrikkers Arbeidere som faste Kunder.
Det mærkes ganske vel, at
Anstalten er bleven en fornødenhed for en anseelig
Del af Befolkningen».21
Noe Sundt ikke tok i betraktning var at det kunne
være stor forskjell på arbeiderne – en fast ansatt mekaniker var noe ganske annet enn en sjauer som levde
av strøjobber, og sistnevnte
var neppe å finne i badekarene på badeanstalten.
Besøkstallene var størst om sommeren, selv om man
kunne tenke at behovet for varme bad var størst om
vinteren, når det ikke var like fristende å bade i sjøen.
Eilert Sundts forklaring var at folk kviet seg for å gå ut i
den kalde luften, basert på det faktum at søkningen om
vinteren var størst når været var mildt. Badeanstaltens
styre kom til samme konklusjon når det gjaldt det høye
besøkstallet i 1866, et år vinteren hadde vært særdeles
mild.22 Besøkstallene var kanskje også påvirket av at tilgangen på arbeid i Christiania var større om sommeren
enn om vinteren. De arbeidsledige hadde verken behov
eller råd til å koste på seg et bad i badeanstalten.
Industriarbeiderne var ikke vaskeanstaltens eneste
målgruppe. Siden de første anstaltene ble opprettet
i Storbritannia, hadde tanken vært at gjester fra middelklassen skulle betale for ekstra komfort, og gjennom
dette være med på å sponse bad for mindre velstående
gjester.23 Som i Storbritannia var kvinne- og herreavdelingene i Christiania Bade- og Vaskeanstalt delt inn
i en første- og andreklasses avdeling. I de førsteklasses
avdelingene var prisen til å begynne med 12 skilling for

tre kvarter, det dobbelte av prisen i den andreklasses avdelingen. I de fire førsteklasses kvinnebadene var det
lagt særlig vekt på komfort: hvert av rommene hadde et
eget påkledningsrom, utstyrt med en benk med sofaputer adskilt fra baderommet med en skillevegg. I herreavdelingen var åtte av badene regnet som første klasse.
De andreklasses herrebadene manglet servant og børster, og gjestene fikk kun utdelt tøfler og ett håndkle.
Veggene mellom rommene gikk heller ikke helt opp til
taket, og to og to rom delte på en gasslampe.
I begynnelsen var andreklasses herrebad det mest
ettertraktede alternativet ved badeanstalten. Etter en
nedgang rundt 1869, da hele bade- og vaskeanstalten
måtte gjennomgå reparasjoner, steg besøkstallene betraktelig frem til finanskrisen i 1873. Under den «lange
depresjonen» ble besøkstallene for andre klasse halvert. Salget av førsteklasses billetter gikk også noe ned,
men ble med god margin den mest solgte billettypen.
Frem til det private Christiania Bad ble etablert i 1883
var Christiania Bade- og Vaskeanstalt i Torggata det
eneste badehuset av betydning i Christiania. Konkurransen fra det luksuriøse Christiania Bad førte
til at salget av førsteklasses
bad sank i Torggata, mens
salget av andreklasses billetter fortsatte å stige frem
mot århundreskiftet. Legen Gotfred Bentzen hevdet at både Christiania
Bad og badet i Torggata
hadde for liten kapasitet,
var for dyre og lå for langt
unna den mindre velstående delen av befolkningen,
som ikke lenger hadde råd til å bo så nært sentrum.24
Badet i Torggata tok sjelden imot mer enn 200 gjester om dagen, noe som var langt fra tilstrekkelig i en
by med mer enn 120 000 innbyggere.25 Prisen for et andreklasses bad lå på 25 øre, mens de billigste billettene
ved Christiania bad kostet fra 75 øre til en krone. Når en
årslønn for en arbeider lå på rundt 400 kr kunne regelmessige bad gjøre et stort innhugg i budsjettet. Fagarbeidere ved de mekaniske fabrikkene kunne tjene mer,
og det er ikke overraskende at det var disse om ifølge
Eilert Sundt strømmet til badeanstalten. Først da
kommunen åpnet «10-øresbadet» på Enerhaugen i 1891
fikk byen et bad for brede lag av befolkningen.

Siden de første anstaltene
ble opprettet i Storbritannia,
hadde tanken vært at gjester
fra middelklassen skulle betale
for ekstra komfort, og
gjennom dette være med på
å sponse bad for mindre
velstående gjester

Vaskeriet i vanskeligheter
Vaskeriet ved Christiania Bade- og Vaskeanstalt møtte
langt større utfordringer enn badet. Billettsalget gikk
dårlig, og det store forbruket av kull og koks førte til
at hele anstalten gikk med et årlig underskudd på over
300 Spd de første årene. For at det skulle gå rundt måt-
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Figur 2: Bade- og vaskeanstaltens driftsresultat i kr, 1863 til 1888. Anstalten gikk med et samlet underskudd på ca. 8500 kr i denne perioden.
Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune for Aarene 1837-1886. Før 1868: Oslo byarkiv, Magistraten

te kommunen spytte inn 1000 Spd i 1864.26 I 1867 rapporterte styret ved anstalten at salget av vaskebilletter
gikk så dårlig at vaskeriet på sikt ikke ville bære seg.
Tukthuset hadde begynt å ta imot vask til priser badeog vaskeanstalten umulig kunne konkurrere med. Til
det var driftsutgiftene for høye. Styret anbefalte derfor å leie ut vaskeriet til private, med en leieperiode på
to år.27 I april ble det imidlertid klart at det ville være
nødvendig med betydelige reparasjoner hvis driften
skulle fortsette. Inspektøren foreslo flere forbedringer
for å redusere utgiftene til brensel. Tørkeapparatene i
vaskeriet, som var varmet opp av to separate ovner,
kunne for eksempel benytte varmen fra dampkjelene.
Enkelte av formannskapets medlemmer mente på sin
side at hele bade- og vaskeanstalten var en fiasko. De
protesterte mot formannskapets innstilling om å bevilge penger til reparasjoner og forbedringer, og hevdet
at anstalten ville «stille sig iveien for hensigtsmæssigere
Indretninger».28
Thorvald Meyer hadde opprinnelig tenkt at overskuddet fra bade- og vaskeanstalten skulle benyttes til
å bygge flere slike anlegg i Christiania. Anlegget var i
stedet blitt en utgiftspost for kommunen. Da bevilgningen til reparasjoner og forbedringer ikke ble godkjent av representantskapet, besluttet Meyer å dekke
kostnadene av egen lomme – ca. 3600 Spd. Til gjengjeld ble bade- og vaskeanstaltens inntekter og utgifter
fra da av med som faste poster i kommunens budsjetter.29 Meyer gikk samtidig inn i anstaltens styre, der han
ble sittende til han forlot representantskapet i 1880.30
Profesjonelle vaskekoner
Dårlig billettsalg var ikke den eneste utfordringen vaskeriet ved Christiania Bade- og Vaskanstalt støtte på.
Det hadde også problemer med å tiltrekke seg den

egentlige målgruppen – «den fattigere Deel af Byens
Befolkning», som skulle få «Anledning til for en billig
Betaling at faa Gangklæder vaskede og tørrede paa en
hurtig Maade og derved forebygge den i sanitær Henseende skadelige Indflydelse af vaskede Klæders Tørring i Beboelsesrum».31 Fra første stund trakk vaskeriet
til seg profesjonelle vaskekoner som tok imot vask fra
middelklassen.32 Like før ombyggingen gikk i gang i
1869 henvendte et uttrådt styremedlem seg til ordføreren og beklaget seg over at kommunen hadde bevilget
penger til å opprettholde vaskeanstalten. Han anbefalte
å begrense vaskerivirksomheten til anstaltens eget bruk,
slik det var tilfelle med andre kommunale vaskerier.
Ut ifra navnelistene på billettkontoret hadde han lagt
merke til at svært få av byens fattigere befolkning benyttet seg av tilbudet. Det ble i stedet benyttet av «den
bemidlede Classe, som paa denne Maade for en billig
Penge er bleven fritaget for at have al den Uro og Ubehagelighed i Hjemmet som en saadan Bedrift medfører».33 Styremedlemmets forklaring på situasjonen var
at vaskeriet var tilpasset forholdene i utlandet, der arbeiderklassen angivelig tjente mer. Arbeiderne, og særlig kvinnene, manglet «Duelighed til at kunne gjøre sig
sin Arbeidskraft frugtbringende». Andre faktorer han
pekte på var spredt bebyggelse, og ikke minst det at befolkningen hadde tilgang på billigere alternativer.
Det høyteknologiske vaskeriet ved Christiania
Bade- og Vaskeanstalt hadde lite å stille opp med mot
sin statlige konkurrent lenger nede i Torggata. Tukthusets vaskeutstyr var billigere i drift, og med de innsatte
kvinnene som arbeidskraft var det lite utgifter til å betale lønninger. En annen faktor Thorvald Meyer ikke
hadde tatt med i beregningen var hvor lite klær folk
hadde å vaske. Når det i tillegg var billig å skaffe ved til
brensel var det få som så nytten av å reise inn til Torg-
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gata for å vaske og tørke de få plaggene de hadde. Mange hus var dessuten utstyrt med bryggerhus der vasken
gjerne foregikk, og i de nye leiegårdene ble det stadig
vanligere med tørkeloft.
Christiania Bad- og Vaskeanstalt valgte i første omgang å ønske de profesjonelle vaskekonene velkommen.
I 1869 annonserte bestyreren med at han kunne leie inn
vaskekoner til kunder som måtte ønske det. «Paalidelige Vaskekoner kan anbefales de Familier, der ikke
ønske at udføre Vaskningen ved egne folk», lød en
annen annonse i 1871.34 Et
tiltak som virket i annen
retning var at anstalten åpnet for tørking av hjemmevasket tøy, og om sommeren ble det anledning for å tørke klærne billig i hagen.35
Det ble uansett først og fremst byens «fine fruer» som
benyttet seg av tilbudet – «der lever enda i vor by en
række ældre gentlemen, som godt kan huske sin mors
benyttelse av den herlighet, som her var skapt, eller som
husker at han var med kusken og hentet tøi», skrev en
avis i 1932.36
I årene etter oppgraderingen i 1869 ble vaskeriet

nokså flittig benyttet. Som med badebillettene sank
salget av vaskebilletter betraktelig etter 1873, for igjen
å stige etter 1879. Fra 1883 holdt salget seg på rundt
6000 billetter i året. I 1892 var vaskeriet blitt så slitt at
kommunestyret bevilget 76 000 kr til diverse oppgraderinger, særlig med hensyn til ventilasjonen og dampkjelene i vaskeriet.37 Spørsmålet om det i det hele tatt
var hensiktsmessig å oppgradere anstalten ble knapt
diskutert. Det ble imidlertid også foreslått å utvide
vaskeriet, noe en av magistratens rådmenn stilte seg
kritisk til:

Vaskekonene ved Christiania
Bade- og Vaskeanstalt hadde
velstående kunder, enten det
var rikfolk, skip, hoteller eller
bedrifter av ulike slag

I anledning af den foreslaaede Udvidelse af Vaskeriet skal man gjøre opmærksom paa, at Anstalten ifølge sin Bestemmelse
ikke selv kan modtage og vaske for Folk, men kun
udleie Vaskerum og Tørrepladse til private Folk, og
at det derfor maaske ikke vil være paakrævet at udvide Vaskeriet. Man skulde derfor bede oplyst, hvorvidt Udvidelse vil være nødvendig [...].38

Etter oppgraderingen fortsatte vaskeriet å gå med un-

Vaskeriet i Christiania Bade- og Vaskeanstalt. Det var kort vei fra tørketromlene til de nummererte tørkeskapene i bakgrunnen. Skilling-Magazin 1862. (scannet mikrofilm)
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derskudd, og i 1904 vedtok kommunen derfor omsider
å legge det ned og bygge det om til badstubad. Christiania Bade- og Vaskeanstalt ble med dette til «Torvgatens bad».
Nedleggelsen ble også begrunnet med at vaskeriet
fortsatt i stor grad ble benyttet av «professionelle vaskere, mens dets øiemed var at skaffe privatfolk adgang
til billig vask».39 Kommunestyret ville nødig støtte en
praksis der kvinnelige entreprenører tok på seg arbeid
som ideelt sett skulle utføres av husmødrene selv. Perioden rundt år 1900 var formelt sett preget av økt likestilling mellom kjønnene – gifte kvinner var ikke lenger
umyndige, stemmeretten var i ferd med å bli utvidet,
og kvinner fikk større adgang til jobb og utdannelse..
Samtidig bidro industrialiseringen til at de tradisjonelle
kjønnsrollene ble forsterket. Idealet om den hjemmeværende husmoren ble dyrket frem og tjenestepikene
forsvant. Perioden 1900-1950 har derfor blitt betegnet
som «husmortid».40
Som vi har sett hadde imidlertid saken også en sosial dimensjon. Vaskekonene ved Christiania Bade- og
Vaskeanstalt hadde velstående kunder, enten det var
rikfolk, skip, hoteller eller bedrifter av ulike slag.41 Til å
begynne med ble vaskekonene ønsket velkommen, men
i lengden ble det uholdbart for kommunen å støtte en
kommersiell virksomhet som kom et fåtall av byens befolkning til gode. På en annen side var det nettopp offentlige tiltak som kunne gjort vasketeknologien som
fantes ved bade- og vaskeanstalten tilgjengelig for en
større del av befolkningen. Det kan tenkes at kommunen ville vært mer innstilt på å videreutvikle vaskeriet
om det ikke gikk på akkord med idealet om den hjemmeværende husmoren. Spørsmålet om lønnsomhet må
imidlertid også tas med i dette kontrafaktiske scenariet
– hva ville kommunen fått igjen for å satse på offentlige
vaskerier når det fantes billigere alternativer?
Fra vaskeanstalt til svømmehall
Det uttrådte styremedlemmet som i 1869 uttalte seg
om den videre driften av Christiania Bade- og Vaskeanstalt hevdet at konseptet var dårlig tilpasset norske forhold. I realiteten sto imidlertid de utenlandske
anstaltene overfor mange av de samme utfordringene.
Også i Storbritannia ble de offentlige vaskeriene inntatt av profesjonelle vaskekoner. En rapport fra badeog vaskeanstalten i Upper Frederick Street i Liverpool
fra 1856 – anstalten der Kitty Wilkinson var bestyrer
– avdekket at halvparten av kundene var profesjonelle
vaskekoner eller tjenestefolk, mens bare åtte prosent
var husmødre fra arbeiderfamilier.42 Vaskeriene var heller ikke særlig lønnsomme, hverken i Liverpool eller i
Storbritannia generelt. I Liverpool besluttet kommunen snart å skille dem av fra de relativt sett vellykkede
badehusene.43 Bade- og vaskeanstaltene i Storbritannia måtte etterhvert vike for rene badehus. Badehusene
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steg i popularitet, samtidig som folk fikk bedre muligheter til å vaske klær hjemme. Man gikk bort fra tanken
om at vaskerier skulle være et offentlig gode. Følgelig
fantes det 343 offentlige badehus i Storbritannia i 1915,
mot 69 offentlige vaskerier.44 I Norge fikk de kombinerte bade- og vaskeanstaltene i utgangspunktet ingen utbredelse. I Trondheim ble det vurdert i 1865, men
erfaringene fra anstalten i Christiania bidro til at det
i 1870-årene heller ble snakk om å opprette en badeanstalt uten vaskeri.45
Fra 1870-årene av begynte innendørs svømmebassenger å bli mer utbredt Storbritannia og Tyskland.
Folkebadene fikk et nytt formål, nemlig å fremme fysisk aktivitet. Med tiden ble de utpreget Victorianske
badehusene, med sin individualistiske inndeling i små
baderom etter kjønn og klasse, erstattet av store svømmehaller med et mer kollektivistisk preg.46 Det tok lang
tid før svømmehallene ble utbredt i Norge. Da Kristiania Kommune i 1898 gikk inn for å bygge et helt nytt
folkebad i Torggata for å kunne utnytte gatefasadene
til utleie av forretningslokaler, var planen å bygge en
moderne svømmehall med dusjer og innendørs svømmebasseng – løsninger som tilfredsstilte behovet for
kroppsvask og forfriskning på den «korteste tid og for
den mindste betaling».47
Med godkjenning fra Thorvald Meyer satte kommunen i gang en arkitektkonkurranse som mottok flere
bidrag, men Kristianiakrakket i 1899 satte en stopper
for planene. Det endte, som vi har vært inne på, med
at vaskeriet ble lagt ned slik at badet kunne utvides
med en badstuavdeling som åpnet i 1906. Den første
svømmehallen i byen ble derfor Bislet bad, som åpnet
i 1920.48 Samme år utlyste kommunen en ny arkitektkonkurranse for svømmehall i Torggata, og tre år senere begynte den trinnvise rivningen av bade- og vaskeanstalten. Det nye Torggata bad åpnet i 1925, og siste
byggeetappe ble fullført i 1931.49
Konklusjon
Å gi den fattigere delen av befolkningen tilgang på
bade- og vaskefasiliteter var mer krevende enn det
Thorvald Meyer så for seg da han etablerte Christiania Bade- og Vaskeanstalt i 1861. I Norge som i Storbritannia viste det seg at selv med sterkt subsidierte
priser ble det for dyrt for store deler av befolkningen.
Ved Christiania Bade- og Vaskeanstalt ble det, særlig
for vaskeriets del, gang på gang påpekt at det i realiteten var et tilbud for de privilegerte. Løsningen ble å
legge ned vaskeriet i 1905 og satse på kostnadseffektive
svømmehaller. Jeg har her bare skrapt overflaten av de
faktorene som førte til at klesvasken aldri ble en offentlig aktivitet. Man kan se klare paralleller til innføringen
av de elektriske vaske- og tørkeapparatene på 1900-tallet, da det oppsto en diskusjon om ikke den nye teknologien skulle utbres gjennom kollektive løsninger.50 I
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kampen mellom vaskeriindustrien og vaskemaskinprodusentene var det sistnevnte som vant frem, og som på
1800-tallet forble klesvasken en huslig aktivitet. Spørsmålet om dette skyldtes økonomi, husmorideologi eller
andre forhold er utenfor denne artikkelens ramme. Det
vi derimot har sett på er de økonomiske, sosiale og kulturelle faktorene som bidro til at Christiania Bade- og
Vaskeanstalt og dens banebrytende teknologi aldri fikk
den betydningen grunnleggeren hadde sett for seg.
Henrik Askjer har master i historie fra Universitetet i Oslo.
Artikkelen er skrevet med støtte fra Strangers kulturfond,
og springer ut ifra arbeidet med en biografi om forretningsmannen Thorvald Meyer ( John Peter Collett og Henrik
Askjer 2019).
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tankene finner resonans også blant dagens nasjonalistiske bevegelser.
Internt i NS posisjonerte Quisling seg i en slags
mellomposisjon i det såkalte «nasjonale spørsmål», som
historieprofessor Øystein Sørensen har skrevet inngående om. Det nasjonale spørsmål var langt på vei et
ideologisk spørsmål, og som i hvert fall internt i NS under okkupasjonen fremstod som brennhett. Det dreide
seg om hvilken rolle det nye Norge skulle ha i det nye
Europa - et Europa der tyskerne hadde seiret. På den
ene siden stod de rendyrkede nasjonalistene, som tok
til orde for å bevare den norske nasjonalstaten i et selvstendig og fritt Norge, dog i nært samarbeid med Tyskland og andre germanske nasjoner. På den andre siden
stod pangermanistene, som mente at den germanske
rasen burde samles i ett rike - et Stor-Germania - med
den implikasjon at den norske nasjonalstaten oppløses
og integreres i et germansk fellesskap. Det var først i og
med okkupasjonen at Quisling for alvor tok til seg pangermansk tankegods.

KRONIKK: VAR VIDKUN QUISLING
«BARE» NASJONALSOSIALIST?
Nordmenn flest lærer at Nasjonal Samlings fører Vidkun Quisling var nasjonalsosialist, og ferdig med det. Så enkelt er det ikke. Før krigen definerte Quisling seg som
nasjonalist. Han leflet etter hvert også med pangermanismen, og ble en forsvarer av
en bredere europeisk samling.

TROND RASMUSSEN
Masterstudent i historie
Universitetet i Oslo

Quislings posisjon i ideologiske spørsmål var ikke konstant. I løpet av de 12 årene NS eksisterte, fra 1933 til
1945, endret han tvert imot opptil flere ganger ideologisk fokus og retning. Skal vi forstå kompleksiteten
rundt norgeshistoriens største landsforræder, trenger vi
innsikt i Quislings mangefasetterte tenkning. «Mangefasettert» er ikke et synonym for «dyp». Begrepet er
mer å forstå som en advarsel mot enkel kategorisering.
Vidkun Quisling var selv i tvil om hva som var den
rette betegnelsen på NS’ ideologi og politiske program,
men mot slutten av 1930-tallet falt han etter hvert ned
på «nasjonalisme». NS var nasjonalistisk, ikke nasjonalsosialistisk, mente Quisling før okkupasjonen. Han bidro sågar i årene 1934-35 til å presse ut den marginale
fraksjonen i partiet som ønsket en sterkere tilknytning
til nasjonalsosialismen, aktørene som etter hvert ble en
del av Ragnarok-kretsen.
Da Norge ble okkupert i april 1940, gikk det imidlertid ikke lang tid før NS-lederen omtalte partiet som
«nasjonalsosialistisk». Det i seg selv representerte et
klart brudd med hans egen idémessige arv fra 1930-tallet. Quislings tidligere understreking av at NS-ideologien var norsk og original, og ikke en imitasjon av uten-

landske bevegelser, syntes med ett glemt. I den tidlige
fasen av okkupasjonen vektla han nå at Norge hadde
felles interesser med Tyskland. Denne dreiningen viste
seg ikke minst i NS-propagandaen, som i stadig større
grad bar preg av å være direkte oversettelser fra den tyske propagandaen.
Quislings dreining mot den tyske nazismen ga seg
også utslag i en langt tydeligere støtte til nasjonalsosialismens antisemittisme. Der han før hadde vært tilbakeholden med å spille på rasebiologi, lot han nå langt
på vei masken falle. Han ble langt krassere i tonen mot
jødene, som i Quislings konspirative tenkning var å
anse som hjernene bak en internasjonal sammensvergelse - hvis mål var å undergrave den nordiske og germanske kultur. Slik Quisling nå så verden, var menneskeheten inndelt i raser. Noen raser hadde mer verdifulle
egenskaper - og var derfor viktigere - enn andre. Øverst
i pyramiden tronet den store nordiske og germanske
rase. I Quislings livsanskuelse var verdenssivilisasjonen
for en stor del skapt og båret frem av den germanske
rasen. Den germansk-nordiske rase er «den mest verdifulle av alle jordens raser», proklamerte han i en tale til
de frivillige i Regiment Nordland i 1941.

KRONIKK

Vidkun Quisling foran universitetets aula.
Foto: Wikimedia Commons

Det nasjonale spørsmål
På tross av dreiningen mot en tydeligere nasjonalsosialistisk posisjon i den første fasen av okkupasjonen, gir
Quisling aldri slipp på de mer rendyrkede nasjonalistiske ideene. Han blander dem med en form for metafysisk idealisme. Det åndelige og spirituelle har forrang over det materielle. Sentralt i Quislings tenkning
er ideen om at den norske nasjon og kultur én gang var
noe stort, men at den har degenerert og forvitret. For at
Norge atter skal kunne fremstå som enhetlig og sterk,
må makten samles i, og folkeviljen uttrykkes gjennom,
én bevegelse, ett parti, én fører, som leder an og viser
vei, og som resten av nasjonen så og si går opp i. Krisen i kulturen er et symptom på den dypere, åndelige
krisen, kjennetegnet av materialisme og egoisme. Materialismen manifesterer seg i datidens to dominerende
samfunnssystemer, marxismen (Sovjet) og liberalismen
(de vestlige demokratiene). Slik Quisling i propagandaen fremstilte det, stod de nasjonale bevegelsene frem
som den europeiske sivilisasjons forsvarer, mot den jødiskbolsjevikiske sammensvergelse. Likeledes hevdet
Quisling at han og hans parti representerte den eneste garantisten i Norge mot sovjetisk maktovertakelse.
Den «nye tid» og det nye Norge skulle være en nasjonal
reisning, der materialismen fortrenges og erstattes av
en idealistisk og åndelig tidsalder - fri fra parlamentarismen, politiske partier og klassekamp. Mange av disse

Quislings tre tendenser
Hos Quisling finner vi, ifølge Øystein Sørensen, en
eklektisk blanding, et form for ideologisk kinderegg,
i det nasjonale spørsmål. Han agiterer for Norge som
en selvstendig stat, et fritt og sterkt Norge, med basis
i en fredsavtale med Tyskland, der Rikskommissariatet er oppløst. Dette er den nasjonalistiske tendensen
i Quisling. Quisling tar også til orde for opprettelsen
av et storgermansk statsforbund. Det vil si at Norge
skulle slutte seg til Tyskland, og på et senere stadium
også øvrige germanske stater, i en delvis overnasjonal
sammenslutning. Forbundet skulle føre en felles utenrikspolitikk, der også marinen og flyvåpenet var felles,
mens hæren skulle være nasjonal. Dette er den pangermanske tendensen i Quislings tenkning. Det tredje hovedperspektivet hos Quisling er Europa-tanken. Det er
ideen og visjonen om å samle Europas stater under én
felles paraply, under ledelse av Tyskland, eller germanerne mer allment.
I Quislings ideologiske univers motsier ikke det ene
det andre og tredje. De tre posisjonene henger uløselig
sammen: Først nasjonal samling. Så germansk samling.
Og til slutt europeisk samling. Dette er et av de fremste
særtrekkene ved Quislings form for nasjonalsosialisme.
Han ville både være en del av et tett integrert, tyskdominert, germansk og nasjonalsosialistisk Europa på
den ene siden, og samtidig stå i spissen for en selvstendig NS-stat, på den andre. På grunn av denne spesielle
miksen av konkurrerende tankeretninger hos Quisling,
er det mulig å klassifisere hans særegne form for nasjonalsosialisme på flere måter. Han kan for eksempel
sees som en moderat nasjonalist, eller som en moderat
pangermanist. Man kan sågar si han aspirerte til betegnelsen «internasjonalist». Balansen mellom nasjo-
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nal suverenitet og overnasjonalitet, var et spørsmål som
Quisling balet med gjennom okkupasjonsårene.
Ringen er sluttet
Fra 1943 og frem mot 1945, er det mulig å argumentere
for at Quisling igjen heller mer og mer i nasjonalistisk
retning, og at nasjonalismen i Quisling blir mer antitysk. Pangermanismen i NS, og hos Quisling, taper terreng i takt med mangel på tysk suksess på slagmarken.
Den ideologiske ringen er på en måte sluttet. Jo, Quisling var definitivt nasjonalsosialist. Men han var også
nasjonalist, han leflet med pangermanismen, og han
ble en forsvarer av en bredere europeisk samling. Vi bør
styre unna enkle klassifikasjoner.
Trond Rasmussen er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo

Thor Heyerdahl,
den problematiske forskeren
T H O R H E Y E RD A H L O G J A K T E N PÅ AT L A N T I S
Per Ivar Hjeldsbakken Engevold
Humanist forlag, 2019

Thor Heyerdahls liv som eventyrer er godt kjent for mange, hans liv som vitenskapsmann er derimot mindre kjent. Heyerdahls vitenskapelige prosjekter, hypoteser og teorier er enda mer ukjent.
Hva ønsket han å bevise? Per Ivar Engevolds bok gir oss et dypdykk i Heyerdahls teoriverden og
målsettingen bak hans mange ekspedisjoner og arkeologiske utgravninger.
Bokmelding av Marie Konst, masterstudent i historie ved UiO og
forlagskontakt i Fortid.

T

hor Heyerdahl hadde et langt, spennende og turbulent liv. Han var eventyrer, oppdager, selverklært vitenskapsmann og amatørarkeolog. Heyerdahl fikk
oppmerksomheten til både Norge og resten av verden
med sine sensasjonelle flåteekspedisjoner over verdenshavene.
Det er først når man kommer nærmere inn på bakgrunnen og
målsettingen for disse reisene at bildet av denne mannen, dette
ikonet blir noe helt annet. Per Engevold går i sin bok gjennom
Thor Heyerdahls liv fra engasjert student, til flåteekspedisjonene
mange av oss kjenner til (som Kon Tiki-ekspedisjonen i 1947), til

hans mangeårige arkeologiske virke. Engevold gjør et dypdykk
ned i Heyerdahls teorier om verden, folkevandringer og spredning av kulturer fra ett hjørne av verden til et annet. Du som leser
får følge Heyerdahl fra han var student til hans første ekspedisjon
til Marquesasøyene, videre til Canada, Påskeøyene, Sør-Amerika,
Kon-Tiki ekspedisjonen, Ra I- og Ra II-ekspedisjonene. Til slutt
retter han blikket nordover og hjemover etter over 60 år med
forskning.
Thor Heyerdahl avsluttet sin utdannelse ved Universitetet i
Oslo i 1936 etter å ha studert zoologi under Kristine Bonnevie i
tre år. Allerede mens han studerte begynte Heyerdahl å planlegge en forskningsreise, en storslagen ekspedisjon. Etter endt studie fortsatte planleggingen av turen, og målet var å reise til Stille-
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havsøyene, et sted som lenge hadde fascinert Heyerdahl. Til tross
for utdanningen innenfor zoologien endret fokuset seg raskt fra
dyreliv til mennesker og kultur. Disse interessene var noe han
hadde fått fra Bonnevie, som også startet med zoologi som forskningsfelt, men «med årene fordypet Bonnevie seg i fagene fysisk
antropologi (raseforskning) og eugenikk (rasehygiene)». Bonnevie hadde viet en større studie til fingeravtrykk som hun argumenterte for at kunne si noe som en rases psykiske egenskaper.
Bonnevie lærte Heyerdahl om menneskerasene og deres inndeling, samt å identifisere disse gjennom kranieindekser og «blodets arvelige egenskaper».
Denne første ekspedisjonens tette tilknytning til raseforskning kan være vanskelig å svelge når man leser dette fra et moderne perspektiv. Drev folkehelten og eventyreren Thor Heyerdahl med raseforskning? Ikke bare det, på denne første reisen
til Stillehavsøyene var han også på oppdrag for den tyske raseforskeren Hans F.K. Günther som Heyerdahl selv kalte «Hitlers toppantropolog». Tematikken med raseforskning viser godt
i hvilken tid Heyerdahl var ung, engasjert student. Gjennom sine
videre reiser og leting etter bevis viser forfatteren hvordan Thor
Heyerdahl møter andre forskere og antropologer som deler sin
kunnskap og videre former Heyerdahls virke og utsyn på verden.
På leting etter hva? Gjennomgående for Heyerdahls teoriverden og grunnlaget for alle hans ekspedisjoner og forskning, var
jakten på en folkegruppe bestående av lyshudede, høyreiste menn
med flotte skjegg som spredte sin høykultur til mer «primitive»
kulturer blant annet i Sør-Amerika og Stillehavsøyene.
I boken ‘På jakt efter paradiset’ (1938) utbroderte Heyerdahl
denne teorien, og han skrev om den mystiske hvithudete rasen
som han mente hadde ankommet og befolket Marquesasøyene
lenge før dagens polynesiske befolking. Denne rasen skulle være
lyse i huden og høyreiste med glatt hår og et nesten nordisk
ytre. Han spekulerte videre i at de kunne ha vært ‘ætlinger av de
gamle vikinger, dette verdens dyktigste sjøfolk’.1

Jakten på denne folkegruppen er den røde tråden gjennom hele
boka til Engevold. Den preger reisene til Stillehavsøyene, hans
opphold i Canada, reisen over Atlanterhavet, i hans mange utgivelser og forsøk på å bli anerkjent i det internasjonale vitenskapelige miljøet. Forfatteren holder dette klart gjennom hele boka og
det er lett å henge med på hva som motiverte og drev Heyerdahl
fremover mot neste ekspedisjon. Som historiestudent selv, får anmelder reflektert litt ekstra over hvordan Thor Heyerdahl bedrev
sin forskning, og hvor mye han faktisk fikk gjort i løpet av sine 88
år, på godt og vondt.
Forfatteren har god kontroll over kronologien i fortellingen
og viser til grundig arbeid med kildene. Dette gjør det lettere
for leseren å henge med på de mange reisene, møter med ulike
mennesker og detaljerte beskrivelser av Heyerdahls liv. Forfatteren vier mesteparten av boken til Heyerdahls liv som vitenskapsmann. Etter denne gjennomgangen får leseren en konsis redegjørelse av Heyerdahls teori om «den mystiske hvithudede rasen»
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Fargelagt bilde av Kon-Tiki flåten fra ekspedisjonen i 1947. Kilde: Wikipedia
Commons

og deres høykultur, som var det absolutt mest sentrale gjennom
hele hans liv som forsker og hans arkeologiske prosjekter. Mengden detaljer i denne nette boka på 259 sider er både positiv og
til tider negativ. Detaljer som steder, årstall, samarbeidspartnere,
forhistorien til både stedene og menneskene, og mye mer, gir for
all del et helhetlig bilde av Heyerdahls liv. På den ene siden hjelper det leseren å henge med. På den annen side blir andre interessante og mer kontroversielle temaer som den rasistiske undertonen i mange av Heyerdahls prosjekter viet lite plass og kan
forsvinne i mengden. Her kan også du som leser reflektere over
problematikken, for Heyerdahls motivasjon og målsetting er der
i teksten, selv om forfatter ikke diskuterer temaet rasisme eksplisitt før på side 251.
Alt i alt er denne boken verdt å lese. Den er en spennende
fortelling som, i hvert fall for anmelder, kaster nytt lys over Thor
Heyerdahl og hans liv.

NOTER
1

Engevold, Thor Heyerdal og Jakten på Atlantis, Humanist Forlag, 2019, 23.

Fyller et tomrom
S P R Å K ET S O M VA RT N O R S K . S P R Å K H I ST O RI E F R Å U RN O RD I S K T I L 180 0 - TA L ET.
Ivar Berg
Universitetsforlaget, 2019

De siste årene har det blitt stadig mindre norrønt og språkhistorie både i nordiskstudiet og i den
videregående skolen. Har vi da behov for en ny lærebok om den norske språkhistorien? Så absolutt.
Bokmelding av Signy Alvsåker Øverland, masterstudent i historie
ved Universitetet i Oslo og redaksjonsmedlem i Fortid.

S

pråket som vart norsk av professor i nordisk ved NTNU,
Ivar Berg, gir seg ikke ut for å være noe mer enn det den
er: En kort innføring i norsk språkhistorie, som skal bøte
på mangelen på passende lærebøker om språkhistorie og
særlig norrønt – eller «gamalnorsk», for å bruke Bergs terminologi.1 En mangel som oppstod da nordiskfaget ble slanket – og de
eksisterende lærebøkene dermed ble for omfattende for studentenes behov.
Tilsynelatende retter Bergs bok seg derfor primært mot nordiskstudenter. Bakerst i boka er det tre vedlegg som omfatter
grunnleggende fonologi, morfologi og syntaks.2 Disse vedleggene er inkludert med tanke på de av leserne som ikke har hatt andre språkfag tidligere. Imidlertid kan Språket som vart norsk også
appellere til andre lesere, deriblant norsklærere i videregående
skole og historiestudenter, særlig om man har interesse for middelalderhistorie eller tidlig nytid. Den allment språkinteresserte

– og dem finnes det jo også noen av – vil kanskje også ha glede av
de knappe 140 sidene med dypdykk i språket frem til ca. år 1800.
Hvorfor skal vi studere språkhistorie, undrer Ivar Berg seg i
første kapittel av boka, og det er nok flere med ham som har undret seg over dette. For historikeren er imidlertid den norrøne
litteraturen en viktig kilde til norsk middelalderhistorie, og denne årsaken, sammenholdt med at disse tekstene har høy litterær
kvalitet, er også for Berg viktige årsaker til å lese språkhistorie.3
Gjennom å forstå fortiden forstår vi også vår samtid bedre er en
annen maksime i historiefaget, og for Berg er det litt på samme
måte: Kjennskap til hvordan språket har utviklet seg i fortida gjør
det også lettere å forstå hvordan språk endrer seg i samtida.4
Om man ikke er ytterligere overbevist som historiker, er det
andre gode grunner til å lese boka. Berg fremhever det faktum
at mange stedsnavn i dag bygger på ord som ikke lenger er i allmenn bruk i norsk, og at språkhistorien derfor kan hjelpe til med
å forklare disse. I tillegg kan disse stedsnavnene fortelle mye om
bosettingsmønster, dyrkingsskikker og kulturkontakt i tidligere
tider.5 Naturlig nok er det språklige slektskapet mellom norsk
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og andre tilstøtende språk gjenstand for oppmerksomhet i boka.
Her er imidlertid kjennskap til øvrige historiske forhold viktige.
Økt språklig kontakt fører som regel til påvirkning og medfølgende språkendringer.
En viktig tilnærming i Språket som vart norsk er koblingen av
ytre og indre språkhistorie. For den som ikke måtte ha skillet helt
klart for seg, tar den indre språkhistorien for seg historien om
språket i seg selv, mens den ytre fokuserer på sosiale, politiske og
kulturelle samfunnsforhold, som påvirker språkbrukerne og dermed også språket. Slik Berg påpeker, har man til nå i språkhistorietradisjonen i praksis vektlagt enten ytre eller indre språkhistorie. Etter 1814 er den ytre språkhistorien knyttet til skriftspråket,
med målstrid og språkpolitikk, mens den indre språklige utviklingen av talemålet de siste 200 årene har vært emne for dialektologien.6 Før 1814 har fokuset ligget på den indre språkhistorien,
i en beskrivelse av utviklingen fra gammelnorsk til dialektene.7
Berg argumenterer for at dette er uheldig, da «språkendring avheng av dei samfunnsmessige føresetnadande, og det gjer språkhistoria både smalare og mindre interessant enn ho bør vera.»8
Men klarer Berg selv å koble den indre og den ytre språkhistorien på en god måte?
Kobling av ytre og indre språkhistorie
Berg hevder at en tydelig kobling mellom indre og ytre sider
ved språkhistorien gjør sammenhengen mellom språkendring
og «den ålmenne kultursoga» klarere.9 I tidsrommet Berg tar for
seg i boka, fra urnordisk tid til ca. 1800, bør derfor også den ytre
språkhistorien komme tydelig frem om han skal leve opp til sine
egne intensjoner, og bryte med mønsteret til tidligere språkhistorier. Bortsett fra et kort innledningskapittel («Kva er språkhistorie?») og avslutningskapittel («Språket som vart norsk») er
kapitlene kronologisk ordnet. Periodiseringen er tradisjonell i
språkhistorisk sammenheng, og følger språket fra de eldste tidene, via gammelnorsk og mellomnorsk like inn i nytida. I hoveddelen av boka følger kapitlene et fast mønster: Først redegjøres
det for generelle historiske forhold av betydning for perioden,
samt hvilke skriftlige kilder som finnes. Deretter tar den indre
språkhistorien over, avløst av korte teksteksempler, før en kort
oppsummering av perioden avslutter hvert kapittel.
Koblingen mellom ytre og indre språkhistorie er kanskje tydeligst i de korte oppsummeringene i hvert kapittel. Like fullt
hjelper den historiske delen til med å vise språkendringer i perioden. Et eksempel er når Berg i kapittelet om mellomnorsk
viser hvordan kontakten med lavtysk eller plattysk i hansatiden
ikke bare fører til mange nye tyske lånord, men også en grammatisk forenkling i språket, som må ha skjedd i samme periode.10
Gjennom en grundig gjennomgang av fremveksten av målmerker i samme kapittel argumenterer Berg for hvordan indre årsaker i språket selv vil føre til språkendringer. I oppsummeringen
vises det, i tillegg til de ytre årsakene som er nevnt over, til at
også den politiske utviklingen i tiden etter Svartedauden ikke fører til at det lenger er grunnlag for et eget norsk skriftspråk, som
under andre historiske omstendigheter kunne støttet opp under
gamle drag i språket, og underforstått motvirket de endringene
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som faktisk skjedde.11 I stedet fikk vi altså Kalmarunionen – og
400-års-natta.
En presis innføring
Det er mye som fungerer som intendert i Språket som vart norsk.
Både åpningskapittelet og boken for øvrig preges av kortfattede
og gode definisjoner. Samtidig er kontekstualiseringen av den indre språkhistorien et godt grep, og forklaringene er også her gode
og gjennomtenkte. Boken inneholder også en del nyttige tabeller
og illustrasjoner. Et interessant eksempel er blant annet Hogganvik-steinen, en runestein som ble funnet under hagearbeid på
Hogganvik utenfor Mandal i 2009.12 Boken kunne med fordel
hatt flere illustrasjoner for å belyse kildematerialet. I tillegg er av
og til bildekvaliteten på de illustrasjonene som finnes av litt for
dårlig kvalitet, slik at det eksempelvis er vanskelig å faktisk lese
håndskriften som er avbildet.
Det er også positivt at boken kan brukes av lesere med få forkunnskaper i språkfag, gjennom å ha vedlegg som gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks. Det er alltid en avveining
hvor mye som skal og bør forklares i slike vedlegg. Eksempelvis
blir ikke termer som «dental» og «alveolar» forklart i vedlegget,
noe som kan gjøre forståelsen av konsonantfonemene i gammelnorsk mer utfordrende enn nødvendig, i et kapittel som har mye
vekt på grammatiske detaljer i den indre språkhistorien.13
Språket som vart norsk inneholder flere referanser enn normalt i lærebøker. Disse er tenkt som en inngang til faglitteraturen
for de som går videre med språkhistoriestudier.14 Likevel kunne
mer av den nye forskningen godt vært representert. Eksempelvis hadde Laakes avhandling, Word order changes in the history of
Norwegian fra 2018 vært verdt å vise til i gjennomgangen av gammelnorsk, for å belyse variasjonene i gammelnorsk ordstilling
sammenlignet med moderne norsk ordstilling.15 Ikke bare nordiskstudenter vil sette pris på referansene som er tatt med: Fordi bokens sidetall er begrenset, vil også noen av de grammatiske
fenomenene i seg selv kunne trenge mer forklaring, eksempelvis
for en norsklektor på videregående som skal repetere fortrengt
kunnskap før undervisning i språkemnene på Vg2 og Vg3. Det er
imidlertid primært i de delene av kapitlene der den indre språkhistorien behandles at referansene står tettest. Både i redegjørelsen av de historiske forholdene og i omtalen av kildegrunnlaget er det tynt med referanser. Det indikerer blant annet at disse
delene ikke er spesielt omfattende – noe de med fordel kanskje
kunne ha vært?
Godt supplement til et fagfelt i endring
Selv om språkhistorie og norrønt forsvant ut som obligatoriske
emner på nordiskstudiet krever læreplanene i norsk på videregående skole fremdeles at det blant språkemnene i faget skal
undervises i både språkhistorie og norrønt. På Vg2 skal elevene
kunne gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom
norrønt og moderne norsk, samt gjøre rede for språkdebatt og
språkpolitikk på 1800-tallet. Året etter skal de kunne gjøre rede
for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av norsk talemål.
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I tillegg viser kompetansemålene i det siste høringsutkastet til
ny læreplan i faget at kompetansen som kreves for å undervise i
språkemner etter 2021 vil kreve tilsvarende kompetanse om norsk
språkhistorie som i dag.
Det kan derfor argumenteres for at Berg med denne utgivelsen faktisk fyller et tomrom i språkhistorielitteraturen. De tidligere lærebøkene i norrønt språk, som Berg selv oppgir å ha støttet
seg på i arbeidet med denne utgivelsen, var langt mer omfattende
enn Språket som vart norsk.16 Grunnbok i norrønt språk av Odd Einar Haugen og Hovuddrag i norsk språkhistorie av Arne Torp og
Lars S. Vikør er begge utgivelser på rundt 300 sider, som siden
første utgivelse i 1993 har vært flittig brukt i høyere utdanning.
Språket som vart norsk fremstår som en komprimert versjon av
disse to bøkene, der ytre og indre språkhistorie behandles samtidig. Lengdemessig er Innføring i norrønt språk av Terje Spurkland (170 sider, fra 1989) den utgivelsen som er mest nærliggende
å sammenligne med Bergs bok. Denne omfatter imidlertid bare
indre språkhistorie. Berg er også medredaktør i bind 2 av det relativt ferske storverket Norsk språkhistorie I-IV (2016-18), som må
sees på som bursdag og julaften på en gang for genuint språkinteresserte med nese for historie.
Det kommer ikke ofte ut nye lærebøker på det språkhistoriske
fagfeltet, så det er hyggelig når det er så vellykket som i denne
utgivelsen av Berg. Det problematiske i å forenkle fagstoff kan
alltid diskuteres. Likevel er valgene som er foretatt i Språket som
vart norsk fullt ut forsvarlige, med tanke på å gi en god innføring
i temaet. Verket bør favne flere enn nordiskstudentene. Kombinasjonen av en allmennhistorisk tilnærming, referansene til relevant forskningslitteratur og til dels kompliserte språklige endringer forklart i klart språk med konsise definisjoner gjør at boka på
en utmerket måte demonstrerer hvordan språket vart norsk – fra
urnordisk tid til 1800-talet.

NOTER
1

Berg argumenterer for å bruke betegnelsene gammelnorsk og gammelislandsk for å skille mellom de dialektale variantene av norrønt – en dialektforskjell Berg hevder oppstår allerede på 1200-tallet. Teksteksemplene i
boka er derimot alle skrevet om til normalisert norrønt, slik at det skal være
lettere for leseren å bruke oppslagsverker som Norrøn ordbok. Berg, Språket som vart norsk, s. 47-48.

2

Fonologi er lydlære, morfologi er formlære og syntaks er setningslære.

3 Berg, Språket som vart norsk, s 15.
4 Berg, Språket som vart norsk, s 16.
5

Ibid.

6 Hårstad, "[...] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie". Språkhistorie som norskdidaktisk emne - et faghistorisk utsyn, s. 10-11 og Berg,
Språket som vart norsk, s 20.
7 Berg, Språket som vart norsk, s 20.
8 Berg, Språket som vart norsk, s 131.
9 Ibid.
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10 Berg, Språket som vart norsk, s 80.
11 Berg, Språket som vart norsk, s 106.
12 Berg, Språket som vart norsk, s 32-33.
13 Berg, Språket som vart norsk, s 50-51, 135-136.
14 Berg, Språket som vart norsk, s 6
15 Laake, Word Order Changes in the History of Norwegian
16 Berg, Språket som vart norsk, s 6
BIBLIOGRAFI
Berg, Ivar. Språket som vart norsk. Oslo: Universitetsforlaget, 2019.
Hårstad, Stian. «"[...] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie".
Språkhistorie som norskdidaktisk emne - et faghistorisk utsyn.» Acta Didactica Norge, 2016.
Laake, Signe. Word Order Changes in the History of Norwegian. Doktoravhandling, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Oslo:
Universitetet i Oslo, 2018, 228.
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Lettbeint tungvekter
E N KO RT I N T RO DU K S J O N T I L S N O RRE ST U RL A S O N , H I ST O RI K E R O G D I K T E R
Sverre Bagge
Cappelen Damm AS, Oslo, 2019

Boken er et kjempefint supplement til sagalesing, og enhver vil kanskje finne det lettere å lese og
forstå Snorres sagalitteratur med denne innføringen som utgangspunkt.
SVEIN-OLAV KAURIN
Masterstudent i historie, UiO.

P

rofessor emeritus Sverre Bagge bidrar med sin ekspertise til å nøste opp i Snorresagaene, uten å ta fram hvert
eneste medlem av hver eneste ætt i enhver tenkelig hendelse. En lettbeint håndbok å ha med seg i sagalesing.
Dette er andre bind i Cappelen Damms En kort introduksjonserie, hvor noen av landets fremste historikere gir faglig oppdaterte innføringer i sentrale temaer innenfor norsk og internasjonal historie. I denne boken ser Sverre Bagge nærmere på Snorre
Sturlasons forfatterskap, liv og samtid. Gjennom boken redegjør
Bagge for Snorres stil og sammenligner den med stiler fra andre
sagaer og gjør et dypdykk i hvorfor Snorre skrev Heimskringla.
Bagge gjør en imponerende jobb med å fortelle leseren om
Snorre og hans samtid, og gir et godt overblikk over den historiske konteksten som Heimskringla ble skrevet i. Han beretter om
Snorres rolle ikke bare som historiker og dikter, men også hans
rolle som politiker og hvordan dette til syvende og sist påvirket

hvordan sagaene utfoldet seg. Dette lager et rammeverk for å forstå Snorres inspirasjon og stilvalg i et helhetlig perspektiv. Bagge
konkluderer i første kapittel at «[…] Snorre trolig var bedre til
å skrive om politikk enn å praktisere den»1 etter å ha tatt for seg
Snorres politiske karriere og usikkerhet rundt hans ambisjoner.
Videre gir han en kort oversikt over hvordan forskningstradisjonen rundt temaet har utviklet seg over tid. Bagge problematiserer
også tankegang om muntlig/skriftlig overlevering og i hvilken
grad Snorres verk er basert på den ene eller den andre. Selv roser Bagge Snorre for hans forståelse av kildeproblemer i lys av
samtiden.
Snorres sagastil kan virke enkel for den alminnelige leser som
er ukjent med sagaene, men Bagge forklarer, gjennom sammenligning med en annen forfatter på Snorres tid, den intrikate dybden som befinner seg i teksten og gir leseren en verdsettelse av
den tilsynelatende enkle strukturen i Snorresagaene. Bagge unngår å dra inn eksempler fra hele sagalitteraturen og forholder seg
til visse utdrag. Dette bidrar til at teksten ikke blir en diffus samling av komparative analyser, men heller en konsekvent diskusjon
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rundt Snorres stil.
Når Bagge går nærmere inn på sagaene og sammenligner
lignende hendelser i dem, finner han bevis for at Snorre driver
sin egen revisjon og gjør endringer i forskjellige hendelsesforløp. På grunn av dette diskrediterer Bagge Snorre som en kilde
til faktiske opplysninger, men anerkjenner at han fortsatt er en
kilde for å forstå samtiden. Gjennom hele boken viser Bagge et
sunt, spekulerende perspektiv når han undersøker visse valg som
Snorre har gjort, men kan til tider fremheve det spekulative som
konkluderende.
Det som Bagge trekker fram som et viktig punkt er Snorres
kongesyn, hvordan han fremstiller visse personer som konger, og
hvordan dette hjelper oss med å forstå hans perspektiv på relasjonen mellom konger og stormenn. Videre ser han også på hvorfor Snorre gir overdådige beskrivelser av personer han tar med i
skrivingen. Men kanskje det viktigste Bagge gjør er å problematisere Snorres rolle i historieskrivingen. Kan vi stole på Snorre
og hans narrativ om hendelser lenge før han levde? Er Snorre en
historiker vi kan referere til? Var Snorre mer dikter en historiker? Bagge svarer på disse spørsmålene og videre påpeker hvordan Snorres verk var annerledes fra sin samtids og forgjengeres
historieskriving.
Boken er skrevet med lettleselig språk, og er gjort veldig leservennlig for et allment publikum. Bagge inkluderer forklaringer
på fremmedord på en måte som lar en lese videre uten å måtte
tenke seg om. Teksten flyter ikke over av fotnoter og referanser
og dette gir god flyt fra side til side, og fra kapittel til kapittel, og
kan nytes uavbrutt. Med dette føler jeg at Bagge har oppnådd
bokens hensikt: En lettleselig og kort innføring i Snorre Sturlason. Om en historiker leser boken vil han/hun nok savne alle
fotnotene og referansene, men boken er, slik bokserien har som
ambisjon, beregnet på et allment publikum. Det virker som om
Bagge som historiker likevel har sympati for sine kolleger og har
med en seksjon i slutten av boken der han kommer med supplerende opplysninger til deler der man skulle ønske referanser.
Bagge bruker mye av egen litteratur som basis for boken, men
supplerer rikelig med nye verk innenfor feltet. Han henter fra et
vidt spekter av forfattere fra forskjellige land og over lengre tid.
Hvis noen skal gi seg ut på å lese Snorres sagaer, vil jeg tro at
denne boken vill være et veldig hjelpsomt førstestopp før man
begynner. Boken er et kjempefint supplement til sagalesing, og
enhver vil kanskje finne det lettere å lese og forstå Snorres sagalitteratur med denne innføringen som utgangspunkt.

NOTER
1

Bagge, Sverre. En Kort Introduksjon Til Snorre Sturlason, s. 16

LITTERATUR
Bagge, Sverre. En Kort Introduksjon Til Snorre Sturlason: Historiker og Dikter. 1. Utgave. ed. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Print. En Kort
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mennesker som ikke passer inn i allerede etablerte maler for hvem en god forsker skal være.

På forskerfronten

DUNJA BLAZEVIC
Hva handler ditt post.dok-arbeid om?
Jeg arbeider med bilder om hvordan den ideelle forskeren har blitt forstått ved Universitetet i Bergen, og
hvordan disse bildene har blitt knyttet til forskernes
kjønn og nasjonale opphav. Kort sagt har den ideelle
forskeren i vestlig vitenskapshistorie vært forstått som
en hvit, nord-europeisk mann, en forståelse som har
spilt avgjørende rolle for hvem som i praksis blir ansett
for å kunne bli forskere. I mitt prosjekt vil jeg undersøke hvilken betydning denne forståelsen av den ideelle forskeren har hatt for hvem som har blitt rekruttert
som forskere ved Universitetet i Bergen og de forskningskarrierene de har hatt i Bergen.
Hvordan kom du frem til dette temaet?
Dette temaet er på mange måter en videreføring av
mitt doktorgradsarbeid, hvor jeg skrev om utviklingen
av skandinavisk kvinne- og kjønnshistorie som et fagfelt i skjæringspunktet mellom historiefag og tverrfaglig kjønnsforskning. Ett spørsmål som stadig dukket
opp i dette arbeidet, men som jeg da ikke fant noe godt
svar på, var hva som skulle til for å kalle seg selv for
kvinne- og kjønnshistoriker. Løsningen kom dessverre
først etter at jeg hadde levert inn doktorgraden, da jeg
begynte å lese om det vitenskapshistorikerne Lorraine
Daston og Otto Sibum har kalt for vitenskapspersonae
og som jeg kaller «den ideelle forskeren».
Hva mener du ditt nylige forskningsarbeid har
bidratt med?
Jeg har enda ikke publisert resultater fra mitt postdoc.prosjekt. Når de blir publisert, håper jeg at de kan bidra
til en bredere forståelse av Akademia som et sosialt rom
hvor det ikke bare er faglige egenskaper som bestemmer hvem som regnes som en god forsker eller ikke,
men også en rekke personlige egenskaper som kjønn
og/eller nasjonalitet. Jeg håper videre dette kan gi bidrag til å utforme rekrutteringspraksiser og arbeidsmiljøer som tar hensyn til at god forskning også utføres av

Foto: Privat (Magnus Halsnes)

Dunja Blazevic
Stilling:

Postdoktor på Universitetets
vitenskapshistorie

Institusjon: Institutt for arkeologi, historie, kulturog religionsvitenskap, Universitetet i
Bergen
Alder:
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Aktuell
med:

Postdoktor-prosjekt om forståelser av
kjønn og nasjonal tilhørighet i Universitetet i Bergens vitenskapshistorie

Har
tidligere
studert

Jeg skrev min masteroppgave om Hulda Garborgs syn på kvinners rolle i den
norske nasjonen, og min doktorgradsavhandling om utviklingen av kvinneog kjønnshistorie som forskningsfelt i
Skandinavia. Både masteroppgaven og
doktorgradsavhandlingen ble skrevet
ved instituttet jeg nå arbeider ved.

Hva er den største forskjellen mellom å jobbe som
postdoktor og å skrive en doktorgrad, og hvordan er
disse i forhold til en mastergrad?
For meg har veien fra mastergrad til postdoc. vært en
gradvis selvstendiggjøringsprosess. På mastergrad fikk
jeg for første gang mulighet til å utforme en egen problemstilling, som jeg så skulle svare på ved hjelp av
teorier og kilder jeg selv hadde funnet frem til. Samtidig følte jeg meg ofte som en lærling som ble skulle
lære hvordan det praktiske håndverket skulle fungere.
Dette gjaldt for alt fra hvordan skjære til problemstillingen slik at den lot seg svare på i løpet av 100 sider,
til hvordan skrive et overbevisende argument. Dessuten ble det også forventet at jeg fulgte de råd jeg fikk
av min veileder, Elisabeth Haavet, og på mitt masterseminar. Den største forskjellen mellom mastergrad
og doktorgrad var at jeg nå også ble forventet å foreta
selvstendige vurderinger av andre historikeres arbeider
i form av muntlige og skriftlige kommentarer. Selv om
jeg hadde kommentert en del studentarbeider på mitt
masterseminar, var det lite som forberedte meg på opplevelsen av å lese og kommentere tekster til mennesker
som frem til da hadde vært mine forelesere og sensorer!
Den største forskjellen mellom doktorgradsarbeidet og
min postdoktorprosjekt er at jeg nå for første gang arbeider innen rammene av et større prosjekt. Der jeg før
bare hadde mitt eget avgrensede prosjekt å tenke på, er
jeg nå med å skape et trebinds verk med ti andre forfattere. Det har vært utrolig spennende og lærerikt å være
med på å utforme et prosjekt i samarbeid med andre.
Samtidig er det også utfordrende. Mine tanker og argumenter skal nå passe sammen med ni andre måter å
tenke og skrive om forskere og forskning ved UiB.
Hva er ditt beste tips til historiestudenter og fremtidige historikere?
Det viktigste tipset er å huske at det også finnes et liv
utenfor historieforskning. Dette har vært mitt motto
helt siden jeg på doktorgrad innså at jeg holdt på å gjøre min største hobby til mitt levebrød. Å sette av tid til
familie og venner og å forsøke å dyrke andre interesser
ved historiefaget har vært avgjørende for meg, særlig i
tunge innspurter.
Tips nummer to er å tenke at skriving er noe man
må sette av tid til hver dag. Det er ikke alltid jeg klarer
å følge dette rådet selv, men det har i alle fall fungert
som et mål å strekke seg etter. Å ha dette målet har vært
særlig viktig i de perioder hvor jeg også har hatt andre
arbeidsoppgaver ved siden av selve forskningen, eller
hvor jeg har syntes skriveprosessen ikke har gått så lett
som jeg skulle.
Tips nummer tre er å belønne seg selv for utført ar-
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beid. Belønningen trenger verken å være dyr eller stor,
så lenge tanken på den motiverer en til å fullføre oppgaven. Hvis jeg merker at en oppgave begynner å bli
tyngre enn først planlagt, legger jeg også mindre belønninger underveis. Uansett hvor mange eller hvor store
belønninger, er poenget her at et slikt system hjelper en
til å skifte fokus til det som er oppnådd og ikke det som
gjenstår.
Hva er dine planer videre?
Jeg arbeider med ideer til internasjonalt utgitte artikler
som bygger på arbeidet jeg gjør nå som postdoktor. Jeg
har også planer om å fordype meg videre i humanioras
og samfunnsvitenskapenes vitenskapshistorie, både
i norsk og internasjonal sammenheng. Dessuten har
jeg så smått begynt å sysle med planer om å utvikle et
emne om maskulinitetshistorie, men jeg har enda ikke
bestemt meg for hvilke deler av maskulinitetshistorien
jeg vil ta for meg.
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Masteroppgaven
ERLEND LUNDVALL
ERLEND LUNDVALL
Master i historie
Universitetet i Oslo

Navn på masteroppgaven i DUO:
«Jeg tror vi alle var glade for å ha våpen om bord!» En undersøkelse og analyse av bevæpningen av norske handelsskip i Nortrahip i krigsårene 1940-1945.
Hva handler din masteroppgave om, og hva fant du
ut i din undersøkelse?
Min masteroppgave handler om bevæpningen av den
sivile norske handelsflåten under andre verdenskrig.
Da Norge ble okkupert
9. april 1940, var den norske handelsflåten verdens
fjerde største og verdens
mest moderne. Alle norske
handelsskip som befant
seg utenfor tyskkontrollert farvann ble rekvirert
av den nylig etablerte eksilregjeringen i London.1
Over 1.000 skip og om
lag 30.000 sjøfolk ble med
dette innlemmet i verdens
største statlige skipsrederi Norwegian Shipping and
Trade Mission, bedre kjent som Nortraship.2 Med dette
ble den enorme norske handelsflåten stilt under samme administrasjon som en offisiell del av den allierte
krigsinnsatsen. Andre verdenskrig var på mange måter
en krig om ressurser. Aksemaktene var avhengige av å
strupe de alliertes tilgang til ressurser i så stor grad som
overhodet mulig – det handlet blant annet om å angripe de alliertes oversjøiske forsyningslinjer. Dermed ble
sivile sjøfolk og sivile handelsskip mål i en omfattende

ødeleggelseskrig.
De oversjøiske forsyningslinjene måtte forsvares, og
bevæpningen av sivile handelsskip var en viktig del av
dette forsvaret. Denne bevæpningen er det ikke gjort
tilstrekkelig rede for i den norske krigsseilerlitteraturen.
Krigen mot de sivile handelsskipene ble ført med krigsskip, bombefly, undervannsbåter og undervannsminer.
Norske sjøfolk møtte fienden og fiendtlige handlinger
i mange forskjellige situasjoner. I min masteroppgave
har jeg undersøkt hvilke
forsvarsmidler de sivile
handelsskipene ble utstyrt
med, og hvilke forutsetninger sjøfolkene hadde for å
betjene disse våpnene. Undersøkelsen er todelt: Den
første delen handler om
våpenutstyret: Med hvilket
våpenutstyr ble de norske
handelsskipene bestykket?
Den andre delen handler om våpenkompetansen:
Hvilken våpenkompetanse ble (forsøkt) formidlet til
sjøfolkene om bord de bevæpnede handelsskipene? Bevæpningen av sivile handelsskip handlet om det faktiske våpenutstyret på den ene siden, og opplæringen og
kompetansen på den andre.
Med min masteroppgave har jeg hatt som ambisjon
å presentere en komplett redegjørelse for alle handelsflåtens forsvarsmidler. En slik redegjørelse finnes ikke i
den norske krigsseilerlitteraturen. Jeg har også hatt som
ambisjon å gjøre rede for hvilke forusetninger sjøfol-

Bevæpningen av sivile handelsskip har ikke blitt konkretisert, systematisert eller
kontekstualisert i særlig stor
grad – mitt bidrag er dermed med på å fylle et hull i
krigsseilerlitteraturen

En synkemine eksploderer nær U-175 i Nord-Atlanteren, 17. april 1943 Kilde: Wikimedia Commons

kene hadde for å betjene det militære utstyret. Bevæpningen av sivile handelsskip har ikke blitt konkretisert,
systematisert eller kontekstualisert i særlig stor grad –
mitt bidrag er dermed med på å fylle et hull i krigsseilerlitteraturen. Som nevnt er oppgaven todelt: Den
første delen handler om våpenutstyret, mens den andre
delen handler om våpenkompetansen. I oppgavens første del er funnene helt tydelige: Den norske handelsflåten ble utstyrt med et meget omfattende selvforsvar
i krigsårene. Dette selvforsvaret bestod av større kanoner, mindre automatkanoner, maskingevær, rakettapparater, synkeminer og andre smarte (og andre ikke fullt
så smarte…), spesialdesignede våpensystemer. Dette
selvforsvaret gjorde norske handelsskip i stand til å forsvare seg selv mot en rekke ulike angrep, særlig fra fly.
Jeg mener den eksisterende litteraturen om norske sjøfolk under andre verdenskrig underkommuniserer hvor
omfattende dette selvforsvaret faktisk var.
I oppgavens andre del er ikke funnene like tydelige –
det handler blant annet om at kompetanse ikke lar seg
måle på samme vis som fysisk utstyr. Et av funnene i
denne delen er at sivile sjøfolk uten særlig våpentrening
bemannet våpnene i større grad enn tidligere antatt.

Om bord norske handelsskip fantes både sivile sjøfolk
og skyttere. Skytterne var sjøfolk som hadde meldt seg
til tjeneste i Marinen, og fått våpentrening og opplæring ved såkalte skytterskoler.3 Men fordi det var alt for
få utdannede skyttere om bord de bevæpnede handelsskipene, måtte de sivile mannskapene uten våpentrening delta i forsvaret og bemanne våpnene.
Så var de norske sjøfolkene sivile eller militære? I
min oppgave konkluderer jeg med at de norske sjøfolkenes status er vanskelig å definere – nettopp fordi fartøyene var så godt ustyrt med militære forsvarsmidler.
Hvor mange våpen om bord kan et sivilt handelsskip
ha, før det regnes som et krigsskip? Hvor aktivt kan en
sivil sjømann delta under angrep, før han regnes som en
militær aktør? Det var ikke min intensjon å forsøke å
definere, eventuelt redefinere, norske sjøfolk som sivile
eller militære, men mine funn åpner opp for noen viktige refleksjoner.
Hadde du en spesiell kilde du brukte, eller var det en
bok/artikkel/annen sekundærlitteratur som skilte
seg ut som særlig nyttig da du skrev din oppgave?
Dypt inne i det (tilsynelatende) uendelige «Nor-
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eget kunnskapsnivå, og omvendt. Det betyr altså at etter hvert som en lærer mer om et tema, undervurderer
man eget kunnskapsnivå i stadig større grad. Dette tipset kan kanskje virke kontraintuitivt, men hvis du etter et halvt år med forarbeid plutselig tenker: «Shit! Jeg
kan jo ingenting om temaet jeg skal skrive om, temaet
er alt for stort!», er du sannsynligvis påvirket av Dunning-Kruger-effekten. Du kan faktisk mer enn du tror!
Hva gjør du nå?
I desember begynner jeg i jobb som rådgiver i utdanningsutvalget ved Høyskolen Kristiania. Der skal jeg
jobbe med kvalitetssikring av høyskolens studier. Det
gleder jeg meg veldig til! Ellers jobber jeg med en artikkel basert på masteroppgaven min, som jeg håper skal
bli publisert som fagfellevurdert artikkel til sommeren.

Mannskap fra det norske fartøyet «Montevideo» under angrep på
konvoien. Kilde: Wikimedia Commons

traship-arkivet» på Riksarkivet fant jeg mange fantastiske kilder. Jeg fant fotografier av stolte sjøfolk, brev fra
bekymrede mødre og rapporter om forferdelige krigsforlis. Men i denne sammenhengen må jeg nevne sjøforklaringene. En sjøforklaring er ganske enkelt en forklaring som ble skrevet kort tid etter et krigsforlis. Alle
sjøforklaringene fra krigsforliste skip som oppbevares
på Riksarkivet er samlet i et tobindsverk Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig. Sjøforklaringene består av tre deler: Den første delen inneholder avhør av overlevende,
som regel kapteinen eller en av offiserene. Den andre
delen inneholder detaljerte gjengivelser av hendelsesforløpet. Den tredje delen består av en mannskapsliste
med oversikt over hvem som var om bord og hvem som
eventuelt døde, ble skadet eller tatt til fange. Sjøforklaringene inneholder også opplysninger om skipenes last,
hvor de var på vei og hvor de var da de ble angrepet.
Sjøforklaringene forteller mange utrolige historier, og
de gir unik innsikt i sjøfolkenes liv under krigen. De er
altså helt sentrale kilder for alle som skriver om krigsseilerne og krigen på havet.
Hva er ditt beste tips til nye masterstudenter?
Vær oppmerksom på Dunning-Kruger-effekten når du
leser! Kan en lite om noe, vil en ofte overvurdere sitt

Hvorfor trenger vi historikeren?
Vi trenger historikeren, nå kanskje mer enn noen gang!
Jeg tror alle mennesker er grunnleggende nysgjerrige
– det gjelder naturligvis også historikeren. Vi ønsker å
forstå verden vi lever i! Historikeren er trent i å disiplinere denne nysgjerrigheten og gi den retning. For
hva er forskjellen på en forsker og en konspirasjonsteoretiker? Forskeren disiplinerer sin nysgjerrighet og
har strenge regler for når han eller hun må innse at det
han eller hun trodde var riktig, likevel viser seg å være
feil. Kildekritikk er et godt eksempel på disiplinert nysgjerrighet. En konspirasjonsteoretiker tar aldri feil. En
konspirasjonsteoretiker følger sin egen nysgjerrighet
og leter etter den informasjonen som støtter opp under
hans eller hennes teori. I dag kan alle finne den informasjonen de leter etter – den udisiplinerte nysgjerrigheten lever i beste velgående på internett. Fordi vi mennesker er like nysgjerrige som vi alltid har vært, og fordi
vi lever i en tid med endeløs tilgang på informasjon,
trenger vi mennesker som har evnen til å kontekstualisere, systematisere og analysere denne informasjonen.
Det er nettopp dette historikeren er god på!

NOTER
1

De norske skipene utenfor tyskkontrollert farvann utgjorde
omtrent 85% av den samlede norske tonnasjen.

2 Nortraship var egentlig rederiets telegramadresse.
3 Sjøforsvaret hadde tre slike skytterskoler: I Dumbarton,
Skottland, i Halifax, Canada og på Travers Island, USA.
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Master med lektorkompetanse i humaniora og
samfunnsfag ved UiO

Navn på masteroppgaven i DUO:
Å erobre de forlatte skanser: Kvinnene i Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) 1973–1984
Hva handler din masteroppgave om, og hva fant du
ut i din undersøkelse?
Da jeg skrev min bacheloroppgave om AKP (m-l) i
2016, tok jeg meg i å lure på hvor alle kvinnene i partiet egentlig befant seg og hvem de var. Problemstillingen i bacheloren vektla partiets såkalte «venstrevridning» - en radikalisering av partiet i 1975 som førte til
gjennomgripende endringer av partiet både politisk og
ideologisk. Partiet og partiledelsen fikk i denne perioden et mer sekterisk preg, og terskelen for å bli kritisert,
eller til og med utestengt, var langt lavere enn tidligere.
Endringen skjedde tilsynelatende over natta for mange
av medlemmene i partiet, men for ledelsen hadde endringen ligget i kortene siden de skuffende valgresultatene i 1973.1 I denne prosessen var kvinnene nærmest
fraværende. Fra å være et parti som skiltet med sin høye
kvinneandel i partiledelsen (1/3 av Sentralkomiteen var
kvinner i 1973), var kvinnene nærmest utrensket i løpet
av 1976. Jeg visste at jeg ikke kunne gå inn på dette i ei
bacheloroppgave på ti sider, og bestemte meg der og da
for å skrive masteroppgave om kvinnene i AKP (m-l).
Oppgava mi innbefattet seg med årene fra 1973
til 1984, og tok dermed for seg partiets oppstart og utvikling i en svært turbulent periode. Fra å være et oppsiktsvekkende parti som skapte mye debatt, utviklet
AKP (m-l) seg til å bli et smalt parti med lite gjennomslagsevne. Min hensikt med oppgava var å undersøke
hvor kvinnene befant seg i hele denne perioden, altså

hvilke posisjoner de hadde i partiet og hvilke oppgaver de hadde. For å gjøre dette måtte jeg bruke to inngangsporter til kvinnepolitikken. Den ene var å undersøke partiets egne møteprotokoller, interne notater og
prinsipprogrammer. Den andre måten var å undersøke
Kvinnefronten som inneholdt svært mange sentrale
kvinnelige skikkelser fra partiet. Det var særlig gjennom prinsipprogrammene at kvinnenes stadige nedprioriterte posisjon kom til syne.
Jeg fant ut at både kvinnene og kvinnepolitikken
tilsynelatende ble prioritert av partiledelsen som viktige utviklingspunkter i oppstartsfasen til partiet. I løpet av 1974 var det andre momenter som ble vektlagt
over kvinnepolitikken og kvinnenes stilling i partiet. I
1975 kom det et skjellsettende dokument som begrunnet de store omveltningene som partiet gjennomgikk.2
I dette dokumentet ble Kvinnefronten, og kvinnene
som var AKP (m-l)s kontakter hos Kvinnefronten, anklaget for å ha utført alvorlige høyreavvik. I 1976 kom
det som har blitt kalt for «den store kvinneutdrivelsen»
hvor alle kvinnene, bortsett fra to, ble drevet ut av ledende posisjoner. Det ble hevdet av kvinnene hadde et
for lavt politisk nivå, selv om flere hadde sittet minst
like lenge som mennene i ledelsen. Hva et lavt politisk
nivå egentlig innebar, fikk de aldri vite. Det var svært
få kvinner som protesterte på disse kommentarene, og
i noen tilfeller hadde de også sagt seg enige. Saker om
kvinnekamp og kvinnefrigjøring ble nedprioritert og
nærmest utradert i AKP (m-l), og alle saker som handlet om kvinnene ble flyttet over til Kvinnefronten, partiets fungerende kvinnepolitiske senter.
Det skulle ta fire år før kvinnene tok opp kampen
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om maktposisjoner i partiet igjen, og fire år til før partiet i 1984 fikk sin første kvinnelige leder. Perioden mellom 1980 og 1984 har blitt kalt for et kvinneopprør, men
begrepet «opprør» må leses med en asterisk. Opprøret
kom i en tid der partiet lå radbrekket etter en indre partikrise, både økonomisk og ideologisk. Derfor møtte
det såkalte opprøret svært lite motstand, både fra ledelsen og fra partiet. I ettertid har flere hevdet at kvinnene
erobret forlatte skanser. I 1984 var partiet langt fra like
toneangivende i politikken som de hadde vært på midten av 1970-tallet, og flere hadde frivillig forlatt sine sentrale posisjoner. Lederen fra 1975 og fram til 1984, Pål
Steigan, hadde selv bedt om å tre av som leder. Selv om
det finnes tegn som tyder på at kvinnene erobret maktposisjoner etter at posisjonene var tømt for makt, finnes
det andre tegn som peker på at AKP (m-l) fikk større
oppslutning etter at kvinnene tok over. Etter 1984 fram
til partiet gikk opp i Rødt i 2007, var det kun kvinnelige
ledere i partiet. Partiet hadde sin største oppslutning i
1997, og gjorde det stort med sin kvinnepolitikk som i
ettertid har blitt implementert i flere andre land.
Hadde du en spesiell kilde du brukte som du vil trekke fram, eller var det en bok/artikkel/annen sekundærlitteratur som skilte seg ut som særlig nyttig da
du skrev din oppgave?
Jeg benyttet meg mye av primærkilder fra perioden 1973
til 1984. Selv om direktivene fra partiledelsen var at man
skulle brenne møteinnkallelser og notater samt kaste
gamle aviser og tidsskrifter, er det heldigvis noen som
har bevart disse materialene likevel. Mye av dette har
blitt skannet inn og lagt ut av Forvaltningsorganet for
AKPs partihistorie (FAP), og dette var til stor hjelp for
meg under arbeidet med masteroppgaven. Hadde det
ikke vært for at noen trosset partiledelsens direkte anmodninger, oppbevarte materialet i flere år og deretter
ga det videre til FAP, hadde mye av historien om kvinnene i AKP (m-l) gått tapt. I tillegg har FAP inngått et
samarbeid med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek,
og der ligger mange av møteprotokollene hvor partiledelsens prioriteringer blir synlig for enhver.
Jeg var også så heldig at jeg fikk mulighet til å intervjue både noen av kvinnene fra AKP (m-l) som var
sentrale i ledelsen i perioden, og kvinner som var mer
perifere. Dette ga meg mulighet til å stille spørsmål jeg
ikke kunne finne i litteraturen, deriblant hvordan stemningen var i partiet eller hvordan det føltes da kvinnene
ble drevet ut av ledelsen. Jeg vil anbefale alle som har
muligheten til å intervjue noen til oppgaven sin om å
gjøre det – uansett hvor skummelt det kan virke!
Hva er ditt beste tips til nye masterstudenter?
Mitt tips er å aldri være redd for å spørre om hjelp! Veilederen din er til for å veilede deg gjennom prosessen
og er – etter min erfaring – mer enn glad for å svare på
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spørsmålene du har. Enten du sparer opp flere spørsmål
til neste veiledning eller sender en febrilsk og panisk epost klokken halv elleve en torsdags kveld – alle spørsmål er verdt å få svar på.3 I tillegg må man spørre medstudenter om absolutt alt man kunne tenke seg. Spør
om de kan lese en formulering, om de har tips til hvordan man kan innlede et kapittel eller om de kan ta en
ekstra halvtime til lunsj fordi du trenger å koble av hodet litt. Endeløse samtaler om tilsynelatende tilfeldige
ting kan føre til et uforventet gjennombrudd i oppgaven som du aldri ville kommet på alene på lesesalplassen. Tidligere studenter er også ofte mer enn villige til å
svare på spørsmål om du skriver om noe de har skrevet
om. Jeg har ikke tall på hvor mange mail jeg har sendt
ut til veileder, forfattere av bøker jeg bruker i oppgaven
og tidligere studenter som har skrevet om lignende emner. Selv om svarene ikke alltid treffer helt, har du i alle
fall gitt det et forsøk.
Videre vil jeg anbefale å ta lange pauser – særlig når
du sitter i innspurtsfasen og tenker at du ikke har tid.
Når livet handler om masteroppgaven og tiden til annet sosialt liv faller vekk, må man bringe sosiallivet inn
i masteroppgaven. Jeg er overbevist om at jeg har skapt
vennskap for livet ved å dele alle frustrasjoner knyttet
til oppgaven og livet utenfor, over tørre knekkebrød og
bitter pulverkaffe.
Hva gjør du nå?
Jeg gikk på lektorprogrammet på UiO og var ferdig utdannet lektor da jeg leverte masteren. Jeg var så heldig
at jeg fikk jobb samme dag som jeg offisielt leverte inn
masteren! I dag jobber jeg som lærer på en videregående skole i Oslo. Der underviser jeg i fagene norsk og
psykologi, men håper at jeg en dag kan undervise i historie også!
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Hvorfor trenger vi historikeren?
Jeg tenker vi trenger historikere på lik linje som vi
trenger mange andre viktige yrker i Norge. Vi trenger
rørleggere for å installere sanitær- og varmeanlegg, vi
trenger lærere for å gi barn en utdanning og vi trenger historikere for å kunne fordype seg i fortiden og
trekke linjer til fremtiden. Å studere historie er å trenes
opp til å være ekstremt utholdende og empatisk. Man
må lære seg å være tålmodig på en måte jeg aldri har
opplevd før. Sakte men sikkert avdekker man fakta ingen noen gang har sett på før deg, men ofte etter å ha
revet seg i håret av frustrasjon over å ikke se det som
ligger rett foran deg. Antall timer man legger ned i å
forsøke å forstå samfunn og kulturer, fortidsmennesker
og nøkkelpersoner man egentlig ikke klarer å relatere
seg til, gjør at man utvikler en empatisk tilnærming til
mennesker også i dag. Historikeren trengs for å kunne
tenke langsomt, kunne se store linjer i samfunnet og å
avdekke kunnskaper som egentlig har ligget der hele tiden – man trengte bare de riktige øynene for å lete.

NOTER
1

Pål Steigan, En folkefiende (Oslo: Aschehoug, 2012), 273.

2 «Teser om høyreavviket», 1975, 30–32.
3

Selvsagt kan man ikke forvente å få svar på e-postene til alle
døgnets tider (med mindre man har Sørensen som veileder),
men det føles alltid bedre å ha sendt de enn å la de kverne ensomt inne i eget hode.
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lents and an exposition of his views. He is, perhaps,
most famous for his miscellaneous aphorisms (such as
“The way to get rid of temptation is to yield to it.”), but
they are not what interests me. Instead, I love the way
he balances tragedy, wit and wisdom, the way he sets a
scene, the way he surprises and entices and reveals. The
sheer range of the material is wonderful.

I bokhylla
THE COLLECTED WORKS OF
OSCAR WILDE
PAUL ROUSE
Associate Professor, School of History
University College Dublin

Does it stand the test of time?
Good writing never dates.

What is your field of research?
My field of research is the history of sport. I have written a history of sport in Ireland from the medieval ages
to our new millennium. It was published in 2015 by Oxford University Press and is called: Sport and Ireland:
A History (2015). My most recent book was published
by Penguin and is called: The Hurlers: The First All-Ireland Championship and the Making of Modern Hurling
(2018).1 My current ambition is to write a global history
of stick and ball games – ranging from commercialized
global sports such as ice hockey to localized children’s
games that have never been codified.
What book do you want to highlight as important to
you as a historian?
I have to choose a beautiful old edition of the collected works of Oscar Wilde, the brilliant Irish writer.
Obviously, this is not a history book, rather a collection which includes Wilde’s only novel, The Portrait of
Dorian Gray, as well as his plays, stories, poems, essays
and letters. I continually return to this book because of
the quality of the writing. It reminds me – time and
again – that history that is not a joy to read is a missed opportunity by a historian. On a broader point, I
think historians should always read widely in literature.
I understand the pressure to read and read in your area
of specialization in order to keep up with newly-published material – but it rarely makes for rounded work.
What is the book about?
The book is essentially a vehicle for Oscar Wilde’s ta-

How did you discover it?
I was 19 years old and working in a supermarket in
London during the summer holidays between my second and third year as a student of history and French
in University College Dublin. There was a secondhand
bookshop beside the supermarket and during my break
I was rooting around and found this cheap, battered
printed book. It was both ordinary and beautiful. I read
every word of it across the rest of the summer, reading even when I was supposed to be stacking shelves.
At this point I was a very average student, with poor
grades and no ambition. I can’t tell you what precisely
in the book helped change all of that, but the book opened my eyes to different ways of thinking and – crucially – made ideas exciting.

NOTES
1

Complete Works of Oscar Wilde. Photo: Paul Rouse.

Hurling is an Irish stick and ball sport associated with the Gaelic Athletic Association (GAA).
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I bokhylla
THEORIES OF HISTORY
– PATRICK GARDINER (ED.)
TYSON RETZ
Associate Professor
Department of Cultural Studies and Languages
University of Stavanger

I studied international politics and French at the University of Adelaide before taking a master’s degree in
education at the University of Melbourne, with stints
in both cities working as a parliamentary researcher
and secondary school teacher. My master’s research
took me into the field of history didactics, and as purely educational research this never satisfied me. My
background in history and philosophy made clear to
me the deficiencies of much of the educational discussion about history’s properties as a discipline and
form of knowledge. This discovery led me to take my
research back to a department of history, where I completed a PhD with joint supervision from philosophy.
It was around then that the volume Theories of History
took pride of place on my bookshelf. It is a collection of
essays edited by Patrick Gardiner (1922–1997) that was
published in 1959.
My PhD investigated the concept of empathy in
historical studies, beginning with the way that empathy
emerged as a central concept in history teaching in Britain in the 1970s, returning to empathy’s origins in the
German historicist movement that furnished history
with a distinct disciplinary identity, and ending with
the educational scene of the past few decades, where
empathy has remained a contested concept. The thesis
and now book was a dual exploration of empathy’s educational and intellectual history, and while exploring
the concept’s history in a variety of intellectual settings
I tried as much as possible to analyse the issues at stake.
This meant that I had to track back and forth between

the historical and analytical modes. I have always admired philosophers who write in the historical mode and
historians who treat their subject matter with analytical rigour. In ways, history and philosophy are strange
bedfellows. Historians tend to emphasise context and
contingency, meaning that the knowledge they produce
is true only for the cases they describe. This has long irritated philosophers who aspire to produce knowledge
that transcends time and space, that is, knowledge that
is valid to every occasion. This tension was at the heart
of my research on empathy and could be said to fuel
more broadly my interests in intellectual history and
the philosophy of history.
Patrick Gardiner was an Oxford philosopher best
known for his works on Schopenhauer, but also made
valuable contributions to the philosophy of history. The
essays number thirty-five in total and cover a period of
roughly three centuries, beginning with Giambattista
Vico’s defence of history as the science that generates
knowledge of what human beings have created with
their own minds and ending with a debate over the
correct approach to historical explanation. The headings under which the essays are organised say much
about the state of history in the mid-twentieth century:
The Interpretation of the Historical Process; The Nature of Historical Knowledge; Critiques of Classical
Theories of History; Explanation and Laws; History
and the Social Sciences. The book’s contents reflect a
concern with elucidating history’s status as an independent discipline and form of knowledge, with its own
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procedures, principles, standards and conventions. This
preoccupation with history’s distinct identity was a
product of its time. The German philosopher of science,
Carl Hempel, published an essay in 1942 that spawned
a generation of philosophers of history concerned with
preserving history’s autonomy against the methodological intrusions of the natural sciences. They strove to
highlight history’s humanistic qualities in the face of a
naturalistic paradigm that wished to place history within the straitjacket of scientific explanation. Hempel
had argued that historical explanation operates according to the same general or covering-laws that regulate
experimentation in the natural sciences. A generation
of postwar and mainly liberal philosophers of history
feared its determinism and entwinement with totalitarian politics. History, they argued, illuminates contingency and the fact that things in the past could have
gone differently—human beings have the capacity to
change their circumstances. How to explain human action that was freely taken
is a central concern of the
book, and as a historical
source sheds considerable
light on the state of the
discipline on the eve of the
linguistic turn.
I acquired a handsome
original edition of Theories of History through
the downsizing of my
department’s library. I had
consulted the book earlier,
in the library, as an undergraduate writing essays on
the theory of history and
as a master’s student working on history didactics. My
own copy came to me early in my PhD, and it was one
of those acquisitions I knew at that moment I would
cherish, with its soothing worn buckram and table of
contents filled with names whose writings had inspired
me to pursue a life as a scholar. I have mostly used it to
consult Hempel’s essay on the function of general laws
in history. That essay was published in 1942 in the Journal of Philosophy, but achieved a wider circulation upon
its inclusion in Gardiner’s volume. I return to the book
today to reacquaint myself with the variety of topics explored by its contributors—Kant on universal history,
Toynbee on civilisations, Popper on prediction and
prophecy, Walsh on meaning, Donagan on explanation.
A well-compiled volume is a rare treasure and in this
case the inclusions help me in my teaching and research on historical thinking, knowledge and method.
A recently published Theories of History, but this
time with the subtitle History Read across the Humanities and that bears no relation to the original, demon-

strates the changes that have occurred in historical
theory and practice since Gardiner’s time. It is no longer to the natural sciences that history looks to see its
reflection, but rather to its neighbouring disciplines in
the humanities more broadly. In spite of recent efforts
to reinvigorate the analytical style and attention to explanation that filled the pages of Gardiner’s volume, it
is now the score of theories in use since the linguistic
turn that more typically shapes the way in which history is theorised and thus practised. Rather than inquire
specifically into the nature of history and its methods,
this new book considers history within and alongside
other fields—anthropology, archaeology, architecture,
art, design, education, music, theatre, law, literature, to
name a few. I do not consider this a problem. I welcome
every attempt to discuss history in ways that illuminate something useful for the practitioners of many stripes whose business is the past. In affirming my respect
for Gardiner’s volume and restating the importance of
a careful examination of
history’s disciplinary properties, my purpose is to
say that history’s relation
to other disciplines becomes meaningless if we lose
sight of what history is itself. In this conviction I am
cheered by the recent revitalisation of analytical philosophy of history and the
establishment of an international network of theorists of history.
I recommend Patrick
Gardiner’s Theories of History to students of all persuasions working with historical material. Certain contributions may read as dated,
but is it not in the nature of historians to work with
old sources and identify the value of what their authors
thought? My own view is that the themes are of enduring importance. We should know where our discipline
came from, on what principles it was founded, and how
those principles have been defended, criticised and extended. The philosopher of history R.G. Collingwood
said that historians ask questions of the past, an obvious point, but one that brings with it a number of difficulties that when known create space for creative historical reflection.

In affirming my respect for
Gardiner’s volume and restating the importance of a careful examination of history’s
disciplinary properties, my
purpose is to say that history’s
relation to other disciplines
becomes meaningless if we lose
sight of what history is itself
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Quiz
Q U I Z M E S T ER E : TO R S T EI N TO F T E , B J Ø R N S C H I R M ER - N I L S EN O G TAY M O U R B O U R A N

1

Krystoff Kieslowski er kjend for å ha laga ein filmtriologi
oppkalt etter tre farger, kva farger?

2

Theodore Roosevelt vart president i 1901 etter at forgjengaren vart myrda, kva heita denne presidenten?

3
4

Kva er den fjerde største byen i Noreg etter folketal?

13 The Beatles arbeida med eit album som dei skulle kalle
Everest. Det vart foreslått at album cover skulle bli tatt på toppen
av Himalaya, men bandet reiste aldri til Himalaya. Albumet fekk
eit nytt namn og biletet vart tatt i nærleiken av studioet deira, kva
vart namnet på albumet?

14 Kva var den offisielle residensen til den britiske kongefamilien før dei flytta til Buckingham Palace?

Kva heiter Jazzmusikaren som er kjend for å spele med
ein bøygd trumpet?

15 Kva for ein romersk keisar skal vist nok ha utnemnd sin

Kva er den minste fastlandskommunen til Noreg?

16 Kva var namnet på den einaste kvinnelege paven i

5
6

Kva heiter den første leiaren av India etter at landet fekk
sin uavhengighet?

7
8

Kva land høyrer den sørlegaste delen av Sør-Amerika til?

Indonesia er det tredje største muslimske landet etter
folketal, kva er dei tre andre landa i topp fire?

9

I 1958 teikna den britiske designaren Gerald Holtom
symbolet for rørsla for atomnedrustning, kva symboliserer dette
symbolet i dag?

10 I kva for ein dagistanisk by vart den Russisk-tsjetsjenske
fredsavtalen som enda den første Tsjetsjenske krig signert?

11 Det var ein stor overrasking då Josy Barthel var først over
målstreken i 1500 meter for menn under sommar OL i Helsinki i
1952. Det var første gong nasjonalsangen til landet hans vart spelt
under OL, kva land representerte Barthel?

12 Japan har den kortaste nasjonalsongen i verda på bare 4
strofer, men kva land har den lengste på heile 158 vers?

eigen hest til konsul?
historia?

17 Shimon Perez vann i 1994 Nobels Fredspris, kven delte
han prisen med?

18 Alltinget på Island vart rekna som verdas eldste overlevande parlament, når vart det etablert?

19 Kva for to innlandsstatar grenser kunn til to andre
innlandsstatar?

20 Ifølgje sagaene styrte Harald Hårfagre frå Viken, dette
har seinare vist seg å vere usannsynleg. Kor meiner moderne historikarar at Harald styrte frå?

BOKMELDINGER
QUIZ
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Redaksjonen
RAGNAR Ø. AAS
Ragnar går tredje semesteret på MITRA og er søknadsansvarlig
for Fortid.
MALENE JORDAL AASE
Malene er masterstudent i historie med norsk bistand i Sri
Lanka og Mosambik på 1970-tallet som interesseområde for sin
masteroppgave.
SIGNY ALVSÅKER
Signy er masterstudent i historie og skriver om utviklingen av
turisme rundt Telemarkskanalen i perioden 1880- 1914.
CHARLOTTE ASLESEN
Charlotte er masterstudent i historie, og har irsk historie og
kjønnshistorie som interessefelt.
LUDVIG MARKUS ASPHOLM
Ludvig går første semesteret på masterprogrammet i historie
ved UiO.

og vil skrive om reformasjonen i Norge.
SVEIN-OLAV KAURIN
Svein-Olav går første semesteret på masterprogrammet i historie ved UiO
MARIE KONST
Marie er masterstudent i historie og skriver masteroppgave om
USAs utenrikspolitikk på 1980-tallet med hovedvekt på Reagan
og Egypt.

UiO og gjør en del grafisk arbeid for Fortid.
POUL ØSTBERG
Poul er masterstudent i historie, og skriver masteroppgave om
karbonfangst og –lagring i Statoil/Equinor.
JONAS FOSTERVOLL ØVERLAND
Jonas er masterstudent i historie, skriver om Nasjonal Samlings
Kamporganisasjons rolle i NS-apparatet og er redaktør i Fortid.

MINJA MITROVIC
Minja er masterstudent i historie med moderne forbrukshistorie
som interesse og skriver masteroppgave om norsk plastforbruk i
etterkrigstiden.
BJØRN SCHIRMER-NILSEN
Bjørn går første semesteret på MITRA – Modern, International
and Transnational History, og ønsker å skrive masteroppgave i
Midtøstens historie.

CHARLOTTE BACKER
Charlotte går første semesteret på masterprogrammet i historie
ved UiO.

CELINE PEDERSEN
Celine er masterstudent i historie og skriver om salongene
som kulturell årsak til den franske revolusjonen og kvinner i
vertinnerollen.

TAYMOUR BOURAN
Taymour går første semesteret på MITRA – Modern, International and Transnational History.

ALEXANDRU PRODAN
Alexandru går første semesteret på MITRA – Modern, International and Transnational History.

VILDE FAGERMOEN
Vilde er masterstudent i historie og skriver om kvinnesynet
som kommer frem i fornaldersagaene, og undersøker om kvinnene som er omtalt kan sees som kvinner til etterfølgelse eller
advarsel.

ANDRINE SPETS
Andrine går første semesteret på masterprogrammet i historie
ved UiO.

MAURICIO FLORES
Mauricio er masterstudent i historie. Han skriver om statens eierrolle i Statoil/Equinor på 1980-tallet.

TORSTEIN TOFTE
Torstein Tofte går første året på MITRA og er spesielt interessert i økonomisk og politisk historie. Han tenker å skrive masteroppgave om de økonomiske effektene av ulike måter å organisere fagforeninger på.

SIGVART NORDHOV FREDRIKSEN
Sigvart går på sisteåret på MITRA, skriver master om forholdet
mellom den norske palestinabevegelsen og PLO på 1970-tallet
og er Web-redaktør i Fortid

MAGNUS HAGEN TØNDER
Magnus er masterstudent i historie og skriver om Hermann
Harris Aall og hans lefling med høyreekstrem ideologi i det 20.
århundre.

ANNA GRØGAARD
Anna går første semester på mastergradsprogrammet i historie,

JON CARLSTEDT TØNNESEN
Jon går første semesteret på masterprogrammet i historie ved

Svar til quiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Raud, blå og Kvit
William McKinley
Stavanger
Dizzy Gillespie
Randaberg
Jawaharlal Nehru
Chile
Pakistan, India og Bangladesh
Verdsfredteiknet
Khassayurt
Luxembourg
Hellas

13. Abbey Road
14. St. Jame’s Palace
15. Caligula
16. Joan / Johannes
17. Yitzhak Rabin og Yasser Arafat
18. 930 e.v.t
19. Liechtenstein og Usbekistan
20. Sogn / Vestlandet
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FORTIDS SKRIVESTANDARD
Hva trykker Fortid?
Vi trykker akademiske artikler, essays og bokanmeldelser. Send
oss gjerne en bearbeidelse eller et utdrag fra masteroppgaven eller bacheloroppgaven din! Men husk at en oppgave eller et utdrag
fra en oppgave ikke alltid er helt formelt lik en artikkel (se under).
For å få teksten på trykk må den oppfylle våre krav. Alle bidrag må
inneholde tittel, forfatternavn, samt faglig og etisk forsvarlige referanser i henhold til tekstens form og sjanger. Bidragene til Fortid
kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Både tekster og
spørsmål kan sendes til fellesadressen redaksjonen@fortid.no eller du kan ta direkte kontakt med en av oss.
Vi opererer med følgende sjangre:
•
Artikler og essay – teksten kan være fra seks til ti normalsider (à 2300 tegn uten mellomrom.
•
Korttekster – kan være litt mer polemiske og lekende, med
en lengde på mellom én og tre normalsider.
•
Bokmeldinger – lengden bør være mellom
tre til fem normalsider.
•
Debattinnlegg – lengden bør ikke overskride
tre normalsider.
•
Ex libris – bokessay om din leseropplevelse av en historisk
bok e.l. Stilen kan være personlig og lekende, men teksten må holde et godt nivå. Teksten bør ikke overskride tre
normalsider.
•
A fontibus – kildefunn («a fontibus» betyr «fra kildene»).
Har du kommet over en interessant eller merkelig kilde
som du vil analysere eller diskutere, eller rett og slett presentere for andre? Vi aksepterer kortere og lengre tekster
her.
HVO RDAN S KRIV E T EKS T EN E ?
Artikler bygges opp slik:
•
Tittel
•
Forfatters fulle navn
•
Ingress som oppsummerer artikkelens tese
•
Hovedtekst med undertitler
•
Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist
publisert)
•
Sluttnoter, litteratur- og kildeliste.
Korttekster:
Likt som artikler, men ingress og undertitler er valgfritt. Komplette sluttnoter, men ikke litteratur- og kildeliste.
Alle akademiske, historiske artikler må inneholde en eller flere hovedpåstander (et hovedpoeng med teksten), og en argumentasjon

som bygger oppunder påstanden, samt en konklusjon som oppsummerer argumentasjonen og validerer eller kvalifiserer påstanden.
Artikler i Fortid må ikke nødvendigvis basere seg på originalt kildearbeid, men alle påstander som ikke kan regnes som allment
kjente og aksepterte må begrunnes i litteratur. Se gjerne tidligere
artikler i Fortid.
Bokmeldinger bygges opp slik:
•
Tittel på bokmelding, boktittel, bokforfatter, forlag, år
•
Hovedtekst
•
Forfatteromtale (navn, år født, utdanning, evt. arbeider sist
publisert)
•
Evt. sluttnoter.
I bokmeldinger kreves en påstand om boka, som må fremsettes i
første avsnitt/ingress, og bokmeldingen må begrunne påstanden
med sidereferanser, sitater, og referater. For eksempel kan en påstå
at boka er spennende/omfangsrik, men at den ikke makter å gå i
dybden på tema. Resten av bokmeldingen må da begrunne hvorfor den er spennende/omfangsrik, og hvorfor ikke boka makter
å gå i dybden på tema. Begrunnelser kan gjøres ved direkte sitat,
oppsummeringer av funn/konklusjoner, eller kritikk av påstander/
konklusjoner/metode. Se gjerne tidligere bokmeldinger i Fortid.
DEN REDA KSJ ONELLE P ROSESSEN
Artikler kan sendes inn til redaksjonen kontinuerlig. Dersom
artikkelen er på tema for kommende nummer, må dødlinjen
etterfølges.
To redaksjonsmedlemmer vil komme med kommentarer, innspill, og spørsmål, og forfatteren vil få tilbud om å sende inn en
revidert utgave av artikkelen. Vi trykker de aller fleste artikler
som blir sendt inn til oss, men noen sjeldne ganger er vi dessverre
nødt til å avvise tekster som ikke er faglig eller etisk forsvarlige.
Når artikkelen er revidert, er den normalt klar til trykk. Det kan
allikevel hende at redaksjonens lesere har noen ytterligere kommentarer. I så fall sendes teksten tilbake til forfatter med kommentarer enda en gang.
Tekster som er sendt inn med mange typografiske feil, vil også
bli kommentert, men det forventes at forfatteren griper tak i disse før den reviderte utgaven sendes tilbake til redaksjonen. Skjer
ikke dette, faller teksten dessverre igjennom.
Alle artikkelforfattere får tilsendt nummeret som artikkelen trykkes
i. Se fullstendig skrivestandard på http://www.fortid.no/tidsskrift/
forfatterinstruks/

Studentenes historietidsskrift ved Universitetet i Oslo kommer ut fire ganger i året. Fortid
speiler bredden i det norske historiefaget, og er en arena for nye stemmer, synspunkter og
strømninger. I Fortid skriver studenter og etablerte forskere side om side.
V I L D U G I F O RT I D EN F R A M T I D ?

Fortid trenger stadig skribenter som kan
bidra med korttekster, lengre artikler og
bokmeldinger – på tema eller utenfor.
Kontakt: redaksjonen@fortid.no
A B O N N ER E

PÅ

F O RT I D ?

Et abonnement koster kr. 300,–
per
kalenderår.
Studentabonnement:
kr.
150,–.
Institusjonsabonnement:
kr.
500,–.
Kontakt: abonnement@fortid.no

A N N O N S ER E I F O RT I D ?

Fortid kommer ut fire ganger i året
og har et bredt marked av lesere.
Kontakt: annonse@fortid.no

T EM A F O R KO M M EN D E N U M M ER
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Eivind Thomassen
Ragnhild Hutchison
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Hans Jacob Orning
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Marie Konst
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Erlend Lundvall
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Professor i historie ved Universitetet i Oslo
Professor i historie ved Universitetet i Oslo
Masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo
Postdoktor ved Universitetet i Oslo
Middelalderhistoriker
Mastergrad i historie ved Universitetet i Oslo
Bachelorstudent i historie ved Universitetet i Oslo
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Professor i historie ved Universitetet i Oslo
Mastergrad i historie ved NTNU
Mastergrad i historie ved Universitetet i Oslo
Masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo
Masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo
Masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo
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