
 

Journalisten er et svensk tidsskrift som kom ut på 1790-tallet. Her kommer periodens brede nysgjerrighet til utløp: I 

dette tidsskriftet står skjønnlitteratur, anmeldelser, naturhistorie og reisebeskrivelser side om side – «till nytta och 

nöje». Også i Danmark og Norge kom det ut skrifter som henvendte seg både til en bred borgerlig offentlighet og til 

mer spesialiserte lesergrupper. 
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I dag er «kunnskapssamfunnet» et begrep som finnes overalt, både som virkelighetsbeskrivelse, 

politisk mål og som utopi. Men hva er egentlig kunnskap? Og hva er kunnskapens historie? 

Jeg er med på et svensk-norsk prosjekt om kunnskapshistorie, som er et relativt nytt felt innenfor 

historiefaget. Selv er jeg mest opptatt av forholdet mellom natur, religion og historie på 1500-

tallet, men jeg veileder gjerne oppgaver som handler om hvordan kunnskap ble produsert, spredt 

og forvandlet i Norden mellom ca. 1500 og 1850. 

Det er bare fantasien som setter grenser for hva vi vil kunne regne som kunnskap. Kokebøker, 

kart, tidsskrifter, bokillustrasjoner og spørreskjemaer, vitenskapelige avhandlinger og eksotiske 

reisebeskrivelser: Alt forteller oss noe om hva folk før syntes at det var viktig å kunne – og viktig 

å kunne lære bort, eller kanskje til og med å kunne holde hemmelig. Kunnskapen er en stor og 

fascinerende side ved menneskers og samfunns liv også flere hundre år før folk begynte å snakke 

om «kunnskapssamfunnet» som om det var noe nytt. 

Et fint utgangspunkt for kunnskapshistorie er den mengden av tidsskrifter fra 1700-tallet som 

Nasjonalbiblioteket digitaliserte og la ut på nett gjennom et samarbeid med forskningsprosjektet 



Mangfoldige offentligheter, men det finnes også et stort og relativt uutforsket materiale i Sverige og 

Danmark, og selvsagt i Nasjonalbibliotekets fysiske arkiver. I 1519 skal biblioteket åpne en ny 

permanent utstilling i anledning av at det da er 500 år siden trykkingen av den første boken 

beregnet på et norsk publikum. Jeg er knyttet til biblioteket selv i en 20% stilling og er veldig 

interessert både i å veilede om kunnskapshistorie i vid forstand og i å bidra til at flere arbeider 

med å utforske bibliotekets rike samlinger. Ta kontakt, så kan vi snakke om mulige kilder og 

problemstillinger! 


