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Personlige data  

Navn: Kim Bredesen  

Alder: Født i 1977  

Bosted: Kristiansand, Vest-Agder  

Grad: Mastergrad i historie og cand. philol. (litteraturvitenskap)  

 Mobil: 98 46 08 56  

E-post: kim.bredesen@gmail.com 

  

 

Utdanning  

  

2017:  Universitetet i Agder. Mastergrad i historie. Emne for masteroppgave: 

Nettverket til kjøpmannen og rederen Hans Herlofsen fra Arendal. Har 

gransket og kartlagt hans nettverk i to krigsperioder og én fredsperiode i de 

siste tiårene av 1700-tallet.  

2015:    Universitetet i Agder. Bachelor i historie.  Emne for bacheloroppgave: Følgene 

av handel og kulturkontakt mellom Agder og Nederland på 1600- og 1700-

tallet.   

2004:     Universitetet i Bergen. Hovedfag allmenn litteraturvitenskap. Emne for 

hovedfagsoppgave: Fremstilling av dystopiske samfunn i Axel Jensens science 

fiction-roman Og resten står skrivd i stjernene.  

2001:     Universitetet i Bergen. Grunnfag medievitenskap.  

2000:     Universitetet i Bergen. Delfag folkekultur og massekultur.  

1999:     Universitetet i Bergen. Mellomfag allmenn litteraturvitenskap.  

1998:     Universitetet i Bergen. Grunnfag allmenn litteraturvitenskap.  

1997:     Universitetet i Bergen. Grunnfag psykologi.  

 



Yrkeserfaring 

 

Akademisk arbeid, undervisning og prosjekt- og organisasjonsarbeid 

 

2021-2022:  Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. 

Universitetslektor.  

 Fulltidsstilling. Veiledet, underviste og var sensor i historiefaget, på 

bachelornivå. Jeg har arbeidet med flere fagmoduler og emner. Dette omfattet 

blant annet europeisk og norsk historie, samt globalhistorie, med perioder som 

spenner fra middelalder til 1900-tallet. 

2019-2021: Falstadsenteret/Norsk digitalt fangearkiv. Prosjektkoordinator  

 Arbeidet fulltid for Norsk digitalt fangearkiv, som er et fellesprosjekt mellom 

Falstadsenteret og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Mine 

arbeidsområder var formidling, dokumentasjonsarbeid og finansiering.  

Jeg hadde ansvar for å utføre og koordinere dokumentasjonsarbeid knyttet til 

nettdatabasen www.fanger.no. Der er det registrert opplysninger om 44.000 

nordmenn som var i fangenskap under 2. verdenskrig.  

Arbeidet innebar opplæring og oppfølging av lag med frivillige registratorer. 

Andre viktige oppgaver var å skrive artikler til nettsiden, søke om midler til 

prosjektet og ulike typer informasjons- og formidlingsarbeid. Underveis 

samarbeidet jeg nært med frivillige organisasjoner og museums- og 

arkivinstitusjoner. 

2019: Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Ordningsmedarbeider. 

Fulltidsstilling, sommerjobb. Mine arbeidsoppgaver var å sortere og registrere 

arkivmateriale knyttet til krigshistorie. 

2016-2019:  Agder Historielag. Daglig leder og organisasjonssekretær.  

Var i en deltidsstilling. Var redaktør for historiemagasinet Egde, organiserte 

styremøter og arrangementer og hadde administrativt ansvar.  Utførte også 

støttearbeid for lokalhistorielag på ulike nivå. 

2017-2018:  Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. 

Vitenskapelig assistent.  

Første oppdrag (2017-2018): Var seminarkoordinator og manuskonsulent i 

tilknytning til forskningsprosjektet «Russian Timber– Norwegian Ships – 

English Market – 1850 – 2016». 

I prosjektet samarbeidet jeg med forskere i Norge, Russland, Kina og 

Storbritannia. Disse har ekspertise på internasjonal skipsfart og norsk 

trelasteksport fra nordvest-Russland til Storbritannia. 



Andre oppdrag (2018): Var researchmedarbeider og manuskonsulent. 

Redigerte et manus om historien bak norske hvalfangststasjoner i Sør-Afrika i 

de første tiårene av det 20. århundre. I løpet av prosjektperioden samarbeidet 

jeg med forlaget Cappelen Damm Akademisk. 

  

Pressearbeid 

2010 - 2015:   Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv/Mandag Morgen. Frilanser. Skrev 

artikler om europeisk politikk, miljøteknologi, patentrettigheter, digitale medier 

og naturforvaltning. 

2009 - 2015:   Ukeavisen Ny Tid & Orientering. Ukentlig bidragsyter og debatt- og 

kronikkansvarlig. Skrev artikler om miljøspørsmål, olje- og gassproduksjon, 

sikkerhets- og forsvarspolitikk, utviklings- og bistandsprosjekter, våpenindustri 

og NGOers politiske arbeid. 

I Ny Tid var jeg også debatt- og kronikkansvarlig. Da utførte jeg research, 

redigerte tekster før utgivelse og inviterte skribenter til å bidra med 

leserinnlegg, kronikker og essays til avisen. 

2001- 2014:   Fædrelandsvennen. Deskmedarbeider og frilanser. Har skrevet 

bokanmeldelser og artikler om blant annet musikk, sosiale medier og arkeologi. 

Har også hatt en fulltidsstilling i avisen, som medarbeider i deskavdelingen 

2006-2007. 

2009:     Dox Magazine. Frilanser. Har skrevet artikler på engelsk om 

dokumentarfilmer. 

2006 - 2014:   Le Monde Diplomatique Norge. Månedlig bidragsyter. Skrev om tema som 

opphavsrett, overvåkning, terrorkrig, ytringsfrihetsspørsmål og mediesensur. 

Var også film- og dokumentaranmelder, samt medarbeider innen 

nettpublisering.  

Annen type arbeid 

2008 - 2010:   Synlighet AS. Wordworker. Fulltidsstilling hvor jeg var del av et 

markedsføringslag som utformet nettannonser. 

2006 - 2008:   Juritzen forlag. Ekstern forlagskonsulent. Vurderte skjønnlitterære 

manuskripter. 

2005:  Sublimedia. Prosjekt- og markedsansvarlig. Fulltidsstilling. Var ansvarlig for 

utgivelse av en studentkalender til studenter i Bergen. Innebar oppgaver som 

markedsføring, salg av annonser og distribusjon. 

 

 

 

 



  

Verv/Frivillig arbeid 

2023-2024:  Human-Etisk Forbund. Agder regionlag. Er varamedlem i styret. 

2020-2022:   Human-Etisk Forbund. Kristiansand lokallag. Var styremedlem i to år og 

nestleder i ett år. 

2013-2019:  Tegneseriefestivalen Stribefeber. Hovedkoordinator. Hadde ansvar for 

hvordan festivalen fungerte helhetlig over fire år, fra 2013 til 2015 og i 2019. 

Det innebar å ha ledelsesansvar for å organisere lag med frivillige, 

festivalprogrammet, booking, mediekontakt, budsjetter og rapportering om 

bruk av offentlige tildelte midler. 

 

Stipender/støtte til artikkelserier 

2018:  Den norske historiske forening (HIFO). Mottok stipend til å gjøre arkivsøk i 

Shanghai, Kina. 

2015:  Fritt Ord. Fikk støtte til å rapportere og gjøre research i forbindelse med det 

regionale parlamentsvalget i Katalonia, Spania i september 2015. Dette førte til 

flere utgitte artikler om dette emnet i Ukeavisen Ledelse og Ny Tid. 

2011:   Utenriksdepartementet. Mottok journaliststipend for å rapportere fra 

høynivåmøtet Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness (HLF-4) i 

november 2011, i Busan, Sør-Korea. Dette førte til én utgitt artikkel om dette 

emnet i Le Monde diplomatique (Norsk versjon). 

  

Referanser  

Nils Martinius Justvik, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder.  Mobil: + 47 906 

30 576. E-post: nils.justvik@uia.no 

 

Thomas Hagen, leder for forskningsavdelingen ved ARKIVET freds- og 

menneskerettighetssenter. Mobil: + 47 469 20 446. E-post: th@arkivet.no 

 

Knut Engelskjøn, tidligere styreleder i Agder Historielag. Mobil: + 47 924 54 408. E-post: 

knutengel@mac.com 

 

Dag Herbjørnsrud, tidligere ansvarlig redaktør for Ny Tid & Orientering. Mobil: +47 916 

95 196. E-post: dag@sgoki.org 
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Lenker til utgitte artikler og akademiske tekster 

Artikler om fangehistorie, fra 2. verdenskrig (Norsk digitalt fangearkiv 2020-2021) Se 

https://www.fanger.no/stories 

Historiefaglig artikkel om fangehistorie utgitt i årsskriftet til Arkivet freds- og 

menneskerettighetssenter (utgave fra 2021). Se https://arkivet.no/boker/mot 

Masteroppgave i historie https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2454485 

Et utvalg artikler jeg har skrevet for flere aviser er lagt ut på i frilanskatalogen til Norsk 

Journalistlag http://www.frilanskatalogen.no/kimbredesen 

Artikler utgitt i Egde, magasinet/medlemsbladet til Agder Historielag (Utgaver: nr. 2 2016, 

nr.1 og 2 2017 og nr. 1 og 2 2018) Se 

https://issuu.com/gunnarskarpodde/stacks/f73dcac1c8ae4edaa8629ab6b3211d99 

Artikler utgitt i Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv (2013-2015) 

http://www.dagensperspektiv.no/profile/kim-bredesen 

Artikler utgitt i Le Monde diplomatique Norge (2007-2013). Se 

https://www.lmd.no/author/kim-bredesen/ 

Jeg var bidragsyter til en antologi utgitt av den svenske utgaven av Le Monde diplomatique, 

bokutgave II fra 2008.  

Min artikkel (oversatt til svensk) omhandler arrestasjonen av journalisten Amy Goodman 

under republikanernes landsmøte i Saint Paul, Minnesota i 2008. 

https://www.tanum.no/_finanskrisen-forandrar-varlden--krisen-just-nu--den-

nyamaktfordelningen--framtiden-9789170374692 

Blogginnlegg på nettsiden til Universitetet i Agder, hvor jeg forteller om mitt arbeid som 

vitenskapelig assistent https://www.uia.no/studenter-i-forskningsprosjekt 
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