ÅRSMELDING HIFO TROMSØ 2011
Styret har i 2011 hatt denne sammensetningen:
Leder: Randi Rønning Balsvik, Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR), Universitetet i Tromsø
Sekretær: Per Pippin Aspaas, Universitetsbiblioteket, UiT
Kasserer: Vidar Bjørnsen, IHR, UiT
Skolekontakt: Vidar Eng, Vervarslinga for Nord-Norge
Styremedlem: Stian Bones, IHR, UiT
I perioden har det vært avholdt 5 styremøter. Styret har også hatt kontakt per e-post og telefon.
HIFO Tromsø hadde 80 betalende medlemmer ved utgangen av året 2011 (mot 75 i 2010).

Aktiviteter i 2011
Det nye styret ble valgt på årsmøtet 10. februar 2011. De fleste medlemmene av styret var nye,
foruten Vidar Eng og Per Pippin Aspaas som også var med i 2010. Årsmøtet ble avholdt i tilknytning til
Koht-festen samme kveld, i Champagnekantina i Teorifagsbygget. Koht-festen samlet rekordmange
deltakere, særlig var studentene godt representert. Det skyldtes fremfor alt iherdig mobilisering fra
masterstudent Kirsten Katharina Kotte Holiman og hennes arrangementskomité. Årets Koht-taler,
fotoarkivar Sveinulf Hegstad fortalte om Kohts tid i Tromsø basert på en bildesamling som Tromsø
museum har overtatt. Foruten Koht-talen var det qviz med Ishavet som tema.
Kjerneaktiviteten til HIFO Tromsø er rødvinsseminarene. I 2011 er i alt seks seminar blitt avholdt:
-

Tromsø og det samiske i 4. etasje på Driv, 9. mars. Ordstyrer var Randi R. Balsvik, innledere
stedsnavnsgransker Aud-Kristi Pedersen, arkeolog Reidar Bertelsen, befolkningsstatistiker
Gunnar Thorvaldsen og lokalhistoriker Håvard Dahl Bratrein. Seminaret samlet ca. 120
tilhørere. Balsvik og Pedersen deltok i morrasendinga på NRK Troms dagen etter seminaret og
et utførlig referat fra møtet sto i Nordlys lørdag 12. mars, signert Kari Aga Myklebost som
HIFOs nestleder, Randi R. Balsvik som HIFO Tromsøs leder og Per P. Aspaas som sekretær for
HIFO Tromsø. En annen versjon av referatet ble også innsendt til Historikeren og kom på trykk
i Nr 2/2011.

-

En folkefiende – diktverket i samtid og ettertid i Teaterkafeen på Hålogaland Teater, 14. mai.
Ordstyrer var Randi R. Balsvik, hovedinnleder Narve Fulsås, fulgt av teatersjef Iren Reppen
(med støtte fra skuespiller Nils Utsi) og filosof Svein Anders Noer Lie. Seminaret kom i stand i
nært samarbeid med HT, som satte opp Ibsens «En folkefiende» denne våren. Det var ca. 75
tilhørere under seminaret. Referat fra seminaret, skrevet av Per P. Aspaas, sto på trykk i
Historikeren Nr 3/2011.

-

Lærerskolen i Tromsø – historie og betydning på Lærerskolens lærerværelse (Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk, UiT), 6. oktober. Ordstyrer var Stian Bones, innledere Liv
Helene Willumsen, Randi Skjelmo, Mary Brekke og Eivind Bråstad Jensen, alle med nær
tilknytning til institusjonen. Tilhørere: 22. Seminaret inngikk i en serie kalt «Tromsøs

lærdomshistorie», som belyser de ulike lærdomsinstitusjonene som fantes i byen før
Universitetet i Tromsø ble en realitet. Vidar Eng skrev et referat fra seminaret som sto på
trykk i Historikeren Nr 4/2011.
-

Kulturarv og flerkulturalitet, 23. november på Café Cora, Perspektivet Museum. Den danske
historikeren Bernard Eric Jensen, religionsviteren Siv Ellen Kraft og språkforskeren Øystein A.
Vangsnes innledet. Narve Fulsås var ordstyrer og initiativtaker til seminaret. Tilhørere: ca. 30.
Referat ved Per P. Aspaas sto på trykk i Historikeren Nr 4/2011.

-

Da Tromsø var hovedstad: Kong Haakons besøk i Tromsø og omegn under andre verdenskrig,
på Tromsø Museum 23. november. Kongebiograf Tor Bomann-Larsen innledet, fulgt av Vidar
Eng og Hallvard Tjelmeland. Museumsdirektør Marit Anne Hauan ledet ordet. Seminaret var
et samarrangement med museet, og inngikk i deres Vin & Viten-serie. Ca. 85 tilhørere var til
stede. Et referat skrevet av Per P. Aspaas kommer på trykk i Historikeren Nr 1/2012.

-

Amundsen vs. Nansen: Tolkning av personene og relasjonene, på Hålogaland Teater 10.
desember. Seminaret fant sted i forbindelse med det nyskrevne stykket av
vitenskapshistoriker Robert Marc Friedman. Einar-Arne Drivenes diskuterte stykket med
manusforfatter Friedman og litteraturviter Henning Howlid Wærp. Seminaret samlet ca. 40
tilhørere. Referat ved Per P. Aspaas trykkes i Historikeren Nr 1/2012.

Av øvrige aktiviteter kan følgende nevnes spesielt:
-

Skolekontakt Vidar Eng har medvirket til at HIFO ble medarrangør for en fagdag for
historielærere i den videregående skolen i Tromsø og omegn. Takket være velvilje fra
instituttleder og stab ved IHR bidro en rekke av instituttets ansatte med nytt fra
forskningsfronten. Arrangementet fant sted på Kvaløya videregående skole 11. november og
samlet ca. 40 lærere.

-

Vidar Eng har også deltatt som Tromsø-representant ved HIFOs lokallagsseminar i Trondheim
26.-27. november. Eng har skrevet et referat fra dette møtet til Historikeren Nr 1/2012.

-

Ved det Nordiske historikermøtet i Tromsø i august var HIFO Tromsø representert i
arrangementskomiteen, og mange av lokallagets medlemmer var tungt involvert i
arrangementet.

-

Et initiativ som har vært diskutert i styret, er en idé om å utgi Koht-talene i en bok, f.eks. på
Orkana forlag. Et første steg på veien var å skaffe oversikt over hvem som har holdt tale de
seneste årene. Neste steg blir å sette ned en redaksjon og be talerne om å finne frem sine
manuskripter (i den grad disse finnes). Det blir en sak for det neste styret å gripe fatt i.

-

Nestleder i HIFO, Kari Myklebost, har ved flere anledninger informert styret om at en rekke
viktige funksjoner skal flyttes til Tromsø i nær fremtid. Et nytt, Tromsø-basert styre av HIFO
skal velges allerede i Bodø i mai; Historikeren-redaksjonen skal også flyttes til Tromsø i løpet
av året; fra 2014-årgangen kommer Tromsøs historikere også til å ta over redaksjonen av
Historisk Tidsskrift. Sonderinger er allerede foretatt for å finne kandidater til å fylle de mange
vervene det dreier seg om.

