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Historiegruppens første møte etter oppstarten 19. januar 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTORIEN OM HISTORIEGRUPPEN,
FRA 1993 FREM TIL 2023 

- 30 ÅR 16 FEBRUAR.

Høsten 2022 ble alle aktiviteter i regi av denne 
gruppens ledelse avlyst -

i påvente av om DNKCB kunne tenke seg å ta 
over denne aktiviteten.

 

Som fugl Føniks,
starter historiegruppen

opp igjen!

Velkommen
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La oss starte med starten. 

I klubbens historiebok –
• 50 år på Costa Blanca, 
• på sidene 72-74, har vi gjenfortalt 

starten og litt om Historiegruppens 
bakgrunn.

• Her med Solfrieds egne ord fra boken;

Siden starten i 1993 er det 
gjennomført mer enn 200 foredrag 
med Spania og det spanske- som 
bakgrunn. 

 

«På en busstur i klubbens regi til Granada, fikk Eva Wahl en glimrende ide: 
hva om vi startet en historie- gruppe for de som gjerne ville lære noe mer 
om dette landets historie? Hun lurte på om jeg kunne tenke meg å bli leder 
for en slik gruppe.  

Ideen var jo genial, og ettersom jeg har en svakhet for utfordringer, slo jeg 
til etter å ha tenkt meg om,  

men på en betingelse: Eva måtte love å være sekretær! Hun sa «JA» og 
jeg sa «JA», og dermed var Historiegruppen et faktum. Selve oppstarten 
ble 16. februar 1993.  

Som en av Den Norske Klubbens aktivitetsgrupper fikk vi bruke biblioteket i 
de gamle lokalene inne i selve l Álfas.  

Syv interesserte møtte opp på første møte: Sigfrid Tønder, Olav Bjørsland, 
Adrian Krogstad, Leif T. Halvorsen, Solfried Gjelsten, Eva Wahl og Mia 
Søreide.  

Alle var vi både usikre og ivrige etter å lære om Spanias historiske 
bakgrunn. Ikke visste vi noe og ikke var vi noen kløppere i spansk heller, 
så det store problemet var i første omgang hvordan vi skulle klare å skaffe 
oss nødvendige kunnskaper, og hvordan vi skulle legge opp arbeidet.  

På en eller annen måte løste hver og en problemet med bakgrunnsstoff på 
sin egen måte.  

Selv om vi startet med noen foredrag fra 711 og utover, fant vi snart ut at 
arabertiden i Spania var for vanskelig for oss av mangel på bakgrunnsstoff.  
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Det endte med at vi flyttet starten frem til 1400-tallet og konsentrerte oss 
om ett århundre pr. år.  

Da vi etter noen år kom så langt som frem til vår egen tid, ble valget av 
emne mer fritt.» 

Solfrieds bøker: 
Dette er bøker som er gode kilder til spanias historie -  

 
70 stk. av Solfrieds mange artikler, om Spania og spansk påvirkning, er tidligere 
publisert i Aktuelt Spania, de er alle innbundet samlet i én bok: Historisk reise i 
Spania 
 
Boken Bak kulissene i spansk historie: Solfrieds intensjon er å opplyse, begeistre 
og pirre nysgjerrigheten slik at spørrepronomenene: hvem, hva, hvor, hvorfor, 
hvordan, hvilke og tidsadverbet når – begynner å presse seg frem hos leseren.  
 
Bak kulissene i spansk historie kom i 2005 og litt senere kom boken Forunderlige 
Spania, om steder i Spania verdt et besøk. 
 
Leser du disse vokser kanskje lysten din til selv å finne ut av historien frem.  
 
  

Solfried Gjelstens
historiebøker

Disse bøkene dekker mye av det Solfried
har holdt foredrag om i tretti år.
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Lokaler 

 
I 2007 fikk muligheten til å bruke et stort auditorium i La Nucias nybygde og 
moderne kulturhus, et sted mange forbinder med Historiegruppen, her fikk vi 
egen kommunal teknikker som assistanse.  
 
Foredragsholdere 

 
 
  

De første 6 årene hadde vi foredrag i klubbens
Bibliotek i Alfa-Lux-lokalene/Teniente Segui.

På det første møte var vi 7 stykk.

Interessen for historie vokste og med den behovet for mer plass.

Interessen vokste y�erligere og i 2007 fikk vi
muligheten �l å bruke et stort auditorium

i La Nucias nybygde og moderne kulturhus.

Med 25 deltagere i det lille biblioteket ble det
trangt. I 1999 fikk vi muligheten �l mer plass,

i Alfaz del Pis- Casa Cultura.

Av de som, gjennom årene,
hyppigst har holdt foredrag står:

Solfried, Kjell Ryberg og Vigdis, øverst på listen,
tett fulgt av Marrit Kop, Kjell Henden og Knut Bøe.
Mange flere har også s�lt opp.Bare siden 2007 –
har 47 engasjerte personer holdt: 114 foredrag!

I tillegg til Solfrieds store produksjon,
er bøker også skrevet av:Samson Børke, VigdisL´Orsa,

Mia Søreide og Knut Aukrust sammen med Dorte Skulstad.
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Samson Bjørke 

 
Samson har fortalt om hva våre forfedre bedrev i middelhavsområdet gjennom 
400 år. Han skrev om dette i boken: Vikingar i Middelhavet – Sterke-Syndige- 
Sexfikserte og smarte.  
 

Boken handler blant annet om vikingekonger og keisarar mot umoralske paver! 
 

Mange tok etter hvert med seg hele slekta og bosatte seg i det milde og fruktbare 
landet. Etter hvert erobret de bit for bit av det sydlige Italia.  
De grunnla til og med et kongedømme på Sicilia. 
 

 
Vigdis L´Orsa 

 
I tillegg til å ha administrert historiegruppen i mange år fra 2007, har hun også 
gitt ut 2 bøker, hennes første bok het: Blodig oppgjør – Vikingene på den iberiske 
halvøy. Utgitt i 2009. Vigdis tar oss i denne boken med på en historisk reise og 
viser oss hvilke land vikingene møtte og hvilke konsekvenser deres herjinger fikk 
for historien og befolkningen.  

SAMSON BJØRKE

sterke – syndige
– sexfikserte og smarte

Mange tok etter hvert med seg hele slekta
og bosatte seg i det milde og grøderike landet

I kamp mot sterke og til dels umoralske paver
tok de bit for bit av Italia.

Vikinger i Middelhavet

Vikingenes utferd sydover
i europa, kom samtidig med

islams erobring av den
iberiske halvøya. Hvor jøder

og kristene dominerte.
Ingen kunne tenke seg at

disse vantro skulle gå til angrep.

BLODIG OPPGJØR

Vigdis L´Orsa
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Fem år der etter kom en underholdningsroman; I skyggen av al-Andalus. 

  
Vi følger en rekke skjebner på den iberiske halvøy på 900-tallet. Det bærende 
elementet er møtet mellom den norske vikingen Erik og den unge kristne kvinnen 
Embla fra Galicia. 
 
Andre bøker av interesse - om Spania 

 
Historien om l'Alfàs del Pi - fra muslimer til nordmenn av Knut Aukrust og Dorte 
Skulstad. Ferdig i 2020 – med det ble ikke noe foredrag. Boken handler om: I 

Med den iberiske halvøya som
skueplass, er dette en historisk
underholdningsroman.
En fortelling om møtet og kjærligheten
mellom den norske vikingen Erik
og den unge kristne jenta Emble.

Vigdis L´Orsa

I skyggen av al -Andalus

Flere bøker er skrevet om Spania
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kommunen l'Alfàs del Pi i Alicante-provinsen utgjør utlendinger fra bortimot 100 
nasjoner halve befolkningen. Slik har det ikke alltid vært, og forfatterne tar opp 
spørsmålet om kommunens fortid og hvem som levde der tidligere. 

Knut har holdt foredrag i 2009 0g 2010, med utdrag fra sin bok Spansk Gullalder- 
og arven fra jøder og muslimer. Muslimene kalte landet al.Andalus. Jordbruk, 
hagebruk, kunst og vitenskap blomstret. En gullalder vokste fram.  
Spansk -norske affærer ; la Compañia de Maderas 1857-2008, Det var noen unge 
nordmenn som i begynnelsen av den moderne industrialder oppdaget 
mulighetene i trelasthandel med Spania. Johan Sørensen fra Kristiansund reiste til 
Santander i 1857 og startet det som skulle bli La Compañia de Maderas, 
Trelastkompaniet på norsk. 

Spania og vi -nordmenn før oss: Spania lokket som mulighetenes land, og også 
nordmenn har visst å benytte seg av anledninger som fantes. Gjennom en 
rundreise i tid og rom blir vi kjent med et utvalg nordmenn i Spania «før oss», 
deres bakgrunn, virksomheter og skjebner. 

Sverre Holm – Absolutt Spania. Opplevelser du ikke må gå glipp av! Med 
slentrende humor og velutviklet sans for kultur og historie beskriver Sverre Holm 
et Spania som nordmenn ikke kan eller bør komme utenom. 

Spania i mitt hjerte – Unni Furseth Warpe -hun forteller om hennes personlige 
møte med det tradisjonelle Spania gjennom forholdet til sin tidligere svigermor 
Adriana og hennes familie 

--- så kom pandemien 

 
 
  

Så kom pandemien!
Våren og høsten i 2021 og i 2022
ble det holdt noen få foredrag,

mest «tatt på sparket» –
når det var en åpning i alle restriksjonene.

Disse, «på sparket» foredragene,
ble i de fleste �lfellene holdt av Kjell W. Ryberg.

Som han selv sier: Bare for å holde det hele i gang !
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2020 våren. 
«Jorden er rund og alle hav er et hav»- 
 Ferdinand Magellan 

 
Marrit Kop 

Etter den første reisen til Columbus i 1492, 
opprettet Spania et visekongedømme, som skulle 
omfatte «India og alt fast land i havet» 

 
Kjell Henden 

Den 25 februar tror vi at Solfried Gjelsten har lyst 
til å fortelle oss litt om den spanske legen BALMIS 

Solfried Gjelsten 

På inkastien fra Cusco til Machu Picchu, byen de 
spanske okkupantene aldri nådde. 

 
Martin Hjelmervik Ness 

Den nye verden- (inntil Havanna overtok) Lars Sandvig 
 
     

Så kom pandemien! 
I 2021 og 2022 ble det holdt noen få foredrag, men tatt på sparket – når det var 
en åpning i restriksjonene, vår og høst. Disse, «på sparket» foredragene, ble i de 
fleste tilfellene holdt av Kjell W. Ryberg. Som han selv sier: Bare for å holde det 
hele i gang. 
 
Høsten 2022 

 
Fellesmøtet ble holdt i DNKCB den 28 oktober 2022.  Der ble det vedtatt at den 
gamle Historiegruppen opphørte denne dagen. Et forslag om å etablere en ny 
aktivitetsgruppe, med vekt på foredrag med historie som grunnlag, ble foreslått 
fremmet for DNKCB styre. 
 
  

Og så er vi igjen ved:

«Høsten 2022 ble ak�viteter i regi av denne gruppens ledelse avlyst
i påvente av om DNKCB kunne tenke seg å ta over denne ak�viteten ».

Kjell W. Ryberg inviterte derfor alle histoiegruppens
medlemmer �l et fellesmøte om ne�opp de�e.

Gruppens fellesmøtet ble holdt i DNKCB den 28 oktober 2022.
Der ble det vedta� av de fremmø�e:

at den gamle Historiegruppen opphørte denne dagen.
Et forslag om å etablere en ny ak�vitetsgruppe,

med vekt på foredrag med historie som grunnlag,
ble foreslå� fremmet for DNKCB styre.
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DNKCB – styrets vedtak 

 
Vedtak  Styret ønsker aktiviteten velkommen, og tar den første lederen av 
styringsgruppen, Hans Svedbergh sine tanker til etterretning; 

• Vi satser på få holdt 4 foredrag i vårsemesteret, start i januar og 3 i 
høstsemesteret, start i september. 

• Foredraget holdes tredje torsdag i måneden. 
• Alle som er medlem av DNKCB – er automatisk  ”medlem” av 

Historiegruppen.  
• Deltagelse på foredrag er gratis for DNKCB medlemmer. Gjester til 

foredragene betaler € 3,-. Disse € 3,- kan innløses i varer i kafeen. 
• Tidspunkt på dagen er kl. 12.00, varighet 45min til 1 time. 

 
Det er ikke lenger et krav at det kun skal være om spansk historie, men ”temaet 
er fritt” – gjerne relatert til en historisk tidsepoke 
 
  

Vedtak
Styret ønsker ak�viteten velkommen og

legger følgende føringer �l grunn:

Det er ikke lenger et krav at det kun skal være om spansk historie,
men ”temaet er fri�” – gjerne relatert �l en historisk �dsepoke.

• Foredraget holdes tredje torsdag i måneden .
• Alle som er medlem av DNKCB –

er automa�sk ”medlem” av Historiegruppen .
• Deltagelse på foredrag er gra�s for DNKCB medlemmer.
• Gjester �l foredragene betaler € 3,-.
• Disse € 3,- kan innløses i varer i kafeen.
• Tidspunkt på dagen er kl. 12.00, varighet 45min �l 1 �me.



 10 

We need you 

 
  

Alle som er interessert i å få vite li� mer om historie,
er hjertelig velkommen �l møtene våre.

Temaet er historie, verdenshistorie!
Innenfor denne rammen har vi ha� mange interessante vinklinger,

ja det er fak�sk opp �l hver og en (inkl. deg som hi�l bare har vært �lhører)
å finne flere spennende �ng fra verdens -historien, som du vil dele med oss andre.

Du behøver ikke å være historiker for å holde et foredrag,
men e�er å ha jobbet med di� eget bidrag

har du garantert få� lyst �l å lære mer.

En oppfordring,
kanskje en u�ordring?

Takk og pågjensyn!
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