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Kronologisk bibliografi for Eivind Hasle

Eg har sidan studietida skrive eit utal artiklar om skolefaglege emne, 
i tillegg til artiklar om edruskapspolitikk, lokal¬historie, organisa-
sjonshistorie og generell samfunnsdebatt. Dei viktigaste fora har vore 
«Skole forum», «Folket», «Syskenbandet», avisene i Møre og Romsdal 
og diverse lokalhistoriske årbøker. 1988-94 var eg redaktør/medredaktør 
av «Skolenytt frå Møre og Romsdal Fylkeskommune», og 1994-1999 
medlem av redaksjons-gruppa for «Fylkesvis» (Internavis for tilsette i 
fylkeskommunen). 
 Frå 1997 medlem av Norsk Faglitterær Forfatterforening. Reise-
stipend 2000, 2009 og 2017. 

Nokre av dei viktigaste artiklane/publikasjonane:
1969-71  Fast meldar av vekeblad og populærlitteratur i Dagbladet.

1971    «Verdiar og holdningar i masselitteratur.» I Norsk Litterær Årbok. (saman-
drag av hovudoppgåva i norsk)

1981    «Fagsynet i norskplanane for den vidaregåande skolen», artikkel i «Norsk-
didaktikk» (red.K.A.Madssen, Oslo) 

Sidan 1981  Ca 50 portrett (mest veteranar) frå edruskapsrørsla i Godtemplarbladet, 
Folket, Syskenbandet o.a. basert på eigne intervju. 

1995-98  Fast spalte i Godtemplarbladet med IOGT-historie.
1998- 2000:  Fast spalte i  vekeavisa «Folket»: 22 profilar frå edruskapsrørslas historie 

trykt.
Sidan 2006:  Fast spalte i IOGT-bladet «Syskenbandet»  under tittelen «Frå bokhylla»

1982 «Edruskapsundervisning i den videregående skolen.» (8 s.) 
 I «Alkoholspørsmålet og skolen. 75-årsskrift for Norges Lærarav¬haldslag.»

1985 Medredaktør av jubileumsbok til 75-årsjubileet for Volda vgs AF (1910-
1985). (200 s.)

 «Olav Gullvåg og «Søndmøre Folkeblad.»  Jul på Sunnmøre (5 s.)
 «Det hende også her.» (Om Abraham Mahler). Voldaminne (9 s.)

1986 «På flukt frå verda.» (Om Eva Steinfeld). Jul på Sunnmøre. (4 s.)
 «Frå norsk handverkslærarhistorie. Eit utdanningsområde i sterk vekst.» 
 I Skolen. Årbok for norsk skole¬historie. (6 s.)
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1987 «Frå «læremoder» til likestillingsutval». Artikkel i Skoleforum 12/13-
1987. (3 s.)

 «Kvinner i Volda-politikken.» Voldaminne. (23 s.)
 «Arbeidaridrettslaget «Kalvatn Skilag»». Voldaminne. (11 s.)

1989 «Losje «Lydia» av IOGT (1889-1894)»   Voldaminne. (12 s.)
 Redaktør av «Ide-flammer. Minneskrift over redaktør Øystein Søraa 1924-

1985.» Utgitt av avisa Folket.  (80 s.)

1990 «Menneskejakt og brennoffer. Jødane i Møre og Romsdal 1940-45.»  
              Romsdal sogelag, årsskrift (50 s.)

1991 «Om kvalitet i skolen»/»Om kvalitet i vidaregåande skole i Møre og Roms-
dal.»

             I avisa Fylket 7. og 9.nov. 1991. (Også i andre aviser) (6 s.)
             «Molde og Bolsø Maadeholdslag. 1841-1851» Romsdal sogelag, årsskrift 

(16 s.)
1992 Historisk kåseri til 100-årsmarkeringa for NUFO, i M&R Undervisnings-

forbund (Særtrykk 4 s.). 

1993    «Til kamp for ein samfunnside. Det trykte ordet i fråhaldsrørslas teneste.» 
            Syn og Segn 3/93. (11 s.) Delvis også trykt i avisa «Folket» nr. 43, 47 og 

50/51-93).
            «Reisetalar for eit edrueleg folk.Peder Svendsen 1868-1933.» 
            Romsdal sogelag, årsskrift. (20 s.)
           «Eit portrett av Anne Hasle, 1865-1916.» Årbok for Gjøvik (5 s.)
  
1994 «Trepekkar`n på Bjørset. Husflidshistorie - skole¬historie - næringslivs-

historie.» 
             Romsdal sogelag, årsskrift. (20 s.)
 «Rolv Rimes Dagbok». Voldaminne. (10 s.) 

1995 «Volda Lærarskule - eit veksthus for edruskapsarbeid?» Artikkel i 100-års   
             jubileumsbok for Volda Lærarhøgskule «Forkynning,fellesskap,forsking».

(12 s.)
 «Ein samlingsstad og eit feste. Godtemplarrørsla på Løkken gjennom 90 år.» 
             (1905-1995).  Jubileumshefte. Svorkmo 1995. (80 s.)
 «Dramatiske dagar på Dovre april 1940. Intervju med Ingvar Hasle, lærar 

på Hjerleid 1939/40.»   Årbok for Gudbrandsdalen. (9 s.)
 «Losjelokalet - «ein samlingsstad og eit feste»». Romsdal sogelag, års-

skrift. (21 s.) 
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1996 «Kystskippar i utanriksfart. Inntrykk frå ei ARION-reise til Nederland» 
              Schola 4/96. (3 s.)
 «Romsdal Sogelag gjennom 75 år.» (6 s.) +     
 «Massenes dyktiggjørelse, ikke det enkelte individs. 
              Glimt frå AIFs historie i Møre og Romsdal.»  Romsdal sogelag, årsskrift. 

(20 s.)  
1997 «Slik kom IOGT til Noreg. Bakgrunn for 120-års-jubileet i 1997.»
 Historie. Populærhistorisk magasin nr.2/1997 (7s). (+ Folket nr. 9/97.  

(3 s.) 
 «Skolegang for åndelig abnorme Børn. Skolepionerar frå Romsdal for 100 

år sidan.»
 Romsdal sogelag, årsskrift. (26 s.)

1998 «Åndsveikeomsorga og Hellandheimen   - frå hjartesak til samfunnssak.»
              Romsdal sogelag, årsskrift. (33 s.)

1999  «Hartvig Johnsen -edruskapsrørslas fremste bibliograf». Bibliotekforum 
nr 6/1999 (1 s.)

 «Losjelokalet Furulund». Årbok 1999 for Meldal Historielag (16 s.) 
  «Hvem er murer Hagerup? Arbeidarleiar i ei brytings- og etableringstid.»
  (Om Hans Kristian Hagerup Lyngvær frå Aukra)
  Romsdal sogelag, årsskrift (20 s.)  
 «Skolegang for åndelig abnorme børn. Skolepionerar frå Nordmøre for 

100 år sidan.»  
              Du mitt Nordmøre 1999 (10 s.)

2000.    «Utdanning i Midtvesten» (Sunnmørsposten 29/8-2000)
 «USA – mønster og mål for vår norske politikk?» Romsdals Budstikke 

23/10-2000
 « – at fremme samarbeide og samhold mellem lærerinderne» 
 (Norges Lærerinneforbund i Møre og Romsdal)   Romsdal sogelag, års-

skrift. (25 s.)

2001 «Edruskapshistorie – berre for spesielt interesserte?»                                            
 Intervju med professor Per Fuglum.  Folket nr. 3/2001  + HIFO-nytt 2/2001
 «Fagopplæring i Møre og Romsdal ” (Med røter i fortida og blikk mot 

framtida). 
 Jubileumsskrift 1981-2001. (Red. EHA +Sigrun M.Talsethagen) (63 s.)
 «Knut Gjerset (1865-1936). Norsk-amerikanar frå Fræna som sette spor 

etter seg.»
 Romsdal sogelag, årsskrift. (11 s.)
           «Jul - i ei anna tid og eit anna land».  Jul i Romsdal 2001 (2 s.)
            «Norsk utdanning – eit konkursbu?» (Smp. og RB 20/12-01)
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2002 «Edruskapsarbeid i med- og motvind  -  med Surnadal som utsiktspunkt 
gjennom vel 100 år.»   Du mitt Nordmøre  (16 s.)

             «Reisetalaren som fotograferte fråhaldsrørsla» (om Peter J. Sørå)
              Romsdal sogelag, årsskrift (20 s.)
 «Kultur- og tradisjonsberar» (Om Eirik Moen)  Jul i Romsdal 2002  (2 s.)

2003  «Norsk som  morsmål – for spesielt interesserte?» (Smp 8/4-03)
 «Marthine Emilie Strømme. Ei av dei ukjende kvinnene i norskdomsrørsla.»
  Romsdal sogelag, årsskrift (12 s.)
             «Attersyn med ei anna tid og eit anna land. Ca 50-årsklassejubileum – 
  Løfshus skole 1950-1957» Årbok 2003 for Meldal historielag. (8 s.)
             «Berus Eder» – bokmelding i Folket nr 22/2003

2004  «MOT RUSGIFT gjennom 100 år» (Om NSUA/FMR i M&R). 
  Romsdal sogelag, årsskrift (17 s.)
 «Om Per Sivle.»  Jul i Romsdal
 «Opplæringskvalitet til stryk?» Kronikk i regionavisene 20/12-04 (RB), 

TK og 
 12/1-05(Smp) Trykt som særtrykk av M&R fylke.

2005     «Kamp og Kunnskap gjennom 100 år» (NSUA/FMR 1904-2004)  (137 s.)
  Hovudredaktør og forfattar av første halvdel av skriftet.
 «Vidaregåande opplæring – frå privilegium til rett» 
 (Bokmelding av I. Bjørndal:«Videregående opplæring i 800 år”) (RB 12/8, 

Smp 17/8)
 «Skitprat – frå stang i vegg til utedo og vassklosett» .
  Romsdal sogelag, årsskrift (21 s.)

2006    «Då bygdene og nynorsken skulle redde ”Molde kommunale høiere  Al-
menskole”» Romsdal sogelag, årsskrift (19 s.)

2007 «Mennesket og hans hustru.  Føregangskvinner i lokalpolitikken i Møre og 
Romsdal.»

 Romsdal sogelag, årsskrift. (+ Særtrykk i regi av M&R fylke, 25 s.)
 «Rusmiddelarbeid i vidaregåande opplæring.» 
 («Mer enn forebygging», Landslaget for Rusfri Oppvekst 2007) 

2008 «Syng vår sak i toner fram»- Om songen i organisasjonsarbeidet.
 Romsdal sogelag, årsskrift (20 s)
 «Syng ut – i organisasjonsarbeidet» Jul i Romsdal (2 s.)

2009 «Eit lærarportrett. O. E. Sundli» Årbok 2009. Meldal Historielag. (11 s.) 
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 «Til gammeldassens pris.»  Jul på Nordmøre 2009. (1 s.)
 «Ungdomsleir i krigstid.» Voldaminne. (7 s.)
             «Intervju med Kåre Ellingsgård». Syskenbandet 6/2009. (2 s).

2010 «Skoleleiarminne i ei endringstid» (Utdanningsavdelinga, M&R fylke  
(94 s.)

 «Frå opplæring for nokre få – til vidaregåande skule for alle.» Volda vgs 
100 år. (50 s.)

 «Korporleg avstraffing må ikkje nyttast i skulen.» Romsdal sogelag, års-
skrift (12 s.)

 «Losje «Kristvik» nr 155, Averøy.»   Årbok for Nordmøre 2010. (9 s.)
 «Sara Levins kiosk på Løkken». I Årbok 2010. Meldal Historielag. (10 s.)
 «Ei jødisk fødselsdagsfeiring i Skodje i 1937.» Jul på Sunnmøre. (3 s.)

2011 «Egil – midt i vegen» Jul på Nordmøre 2011. (3 s.)
             «Massenes dyktiggjørelse, ikke det enkelte individs» 
 Oppvekst og idrett på Løkken i ei brytningstid. Årbok 2011. Meldal Histo-

rielag (13 s.)

2012 «På sporet av et liv - - » (Major M.G. Jyssum) 
  Årbok for Strinda historielag og Årbok 2012 Meldal Historielag. (14 s.)
 «Snøen som samfunnsbyggar!» Jul på Nordmøre 2012 (2 s.)

2013 «Fagfolk for framtida». Historia om Borgund vidaregåande skole. (168 s.)
             «Alkoholdebatten opna vegen for kvinnene» (RB 19/1, Smp, TK)
             «Stemmeretten kom ikkje av seg sjølv» (RB, TK, Smp, Driva 12/6)
            «Nationalt selvmord»? Glimt frå stemmerettskampen i Møre og Romsdal. 
               Romsdal sogelag, årsskrift (8 s.)
             «Byens Mødre må du anstrenge deg for å oppdage. Om Lydia Holtermann 

Carlsen.»
               Årbok for Nordmøre 2013 (12 s.)
             «Kvinder selv stod opp og strede» Årbok 2013. Meldal Historielag (10 s.)
              «50-årsminne frå Orkdal Landsgymnas.» Årbok for Orkdal Historielag (5 s.)   
             «Nordmøre Husmorskule 1944. Ei skrivebok fortel.» Jul på Nordmøre  

(2 s.)

2014     «Husmannsguten som vart Eidsvollsmann. Anders Rambech 1767-1836.» (6 s.)
             «Margrethehaugen» i Meldal. (10 s)  Begge i Årbok 2014 for Meldal His-

torielag
             «Lærlingeskolen i Spjelkavik frå 1949.» Årbok for Sunnmøre 2014 (6 s.)
             «Knut Olai Thornæs». Årbok for Nordmøre 2014 (4 s.)
             «Flammerov»(5s) +«Nordmøre Folkehøgskule 1913-14». Jul på Nordmø-

re 2014 (3 s.)
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2015 «Mathias Knudsen».  Romsdal sogelag,årsskrift  (5 s.)
 «Skolestrid i Meldal for 150 år sidan. Frå Kampen mot Jensens lesebok på 

1860-talet» Årbok 2015 for Meldal Historielag. (8 s.)
 «IOGT-losjane «Sølvknappen» og «Bonden» i Rindal.» 
 Årsskrift 2015 for Rindal Heimbygdlag. (6 s.)
 «Skolevegen». Du mitt Nordmøre 2015 (5 s.)
 «Kommunalt folkestyre» og «unødvendig Luxus». Glimt frå ei jubileums-

bok frå 1937.
  Jul på Nordmøre 2015. (2 s.)
 «Olav Gullvåg – Bladmann og bokmann. (1885-1961).» Snøfugl Forlag, 

(178 s.)

2016 «Skitprat –frå stang i vegg til utedo og vassklosett». Årbok. Meldal Histo-
rielag (12 s.)

 «Om inte tanten sluter tjata», Jul på Nordmøre + Årbok. Meldal Historie-
lag (3 s.)

 Intervju om Olav Gullvåg-biografien. Du mitt Nordmøre 2016. (7 s.)
 Om Olav Gullvåg og Søndmøre Folkeblad. Jul på Sunnmøre 2016. (4 s.)
 «Ikkje nett noko gardekompani» (O.G. på vandring til Italia) Jul i Trønde-

lag 2016 (5 s.)

2017 «Surndalingar på Meldal yrkesskole rundt 1960» 
 Årbok 2017. Meldal Historielag + Jul på Nordmøre (6 s.)
 «Kongobrev og landsmålsavis».  Jul i Trøndelag (6 s.)
 «Demokratiet er risikosport», «Målet for alle», «Peer Gynt» + 
 «Sverre Hatle – Ein kulturarbeidar». Du mitt Nordmøre. (15 s.) 

2018     «Den farlegaste historia? Krigskulturminne frå Surnadal» 
  Du mitt Nordmøre 2018 (10 s.)
 «Utrygg i Volda» (om Abraham Mahler) Voldaminne 2018 (6 s.)
 «Foto-Berg på Løkken». Årbok for Meldal Historielag 2018 (12 s.)
 «Kulturmøte i ei villmannstid» (Gullvåg, Tau og Heine) Jul i Trøndelag 

2018.(3 s.)
 «1968 – mitt mest spennande år?»  Jul på Nordmøre 2018  (3 s.)
 «Mine søsken» (om Ingvar Hasle og søskena). Årbok for Gjøvik 2018  

(12 s.) 


