Årsmelding 2012-2013
ORGANISASJON
Ved sist oppdaterte medlemsliste (2012) hadde HIFO Agder 51 medlemmer.
Styret for HIFO Agder har i perioden hatt følgende medlemmer:
Thomas V.H. Hagen (leder)
Ingvild Ruhaven (nestleder)
Yngve Schulstad Kristensen (kasserer)
Lars Aase (sekretær)
Gudlaug Nedrelid (styremedlem)
Leif Helge Daland (1. vara)
Ingrid Næser (2. vara)
Revisor: Marit Ljøstad Mørck (revisor)
Valgkomité: Anne Stigersand, Anne Tone Aanby og Bjørn Tore Rosendahl
I perioden har det vært avholdt fem styremøter. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom
styremedlemmene på epost og telefon. Styret har i perioden hatt 26 referatførte saker til
behandling.
Årsmøte 2012
Årsmøtet i HIFO Agder ble avholdt 26. mars på Arkivsenter Sør i Kristiansand. Etter selve årsmøtet ble
det holdt to foredrag. Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar foredro om Oddernessteinen, mens
direktør ved Aust-Agder kulturhistoriske senter Kjell-Olav Masdalen la fram planene for det nye
bygget som skal stå ferdig i 2014.

AKTIVITETER
Vårekskursjon
4. juni var det omvisning om bord på DS
“Hestmanden”, som på det tidspunktet lå til kai i
Kristiansand sentrum. Omviser var Ingrid Næser,
som ledet “Krigsseilerprosjektet” ved Stiftelsen
Arkivet 2011-12. Etterpå var det sosialt samvær.
Rundt 10 medlemmer deltok.

FOTO: Stiftelsen Arkivet
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Spaltestafetten
I samarbeid med Fædrelandsvennen startet vi i
september 2012 en fast historikerspalte på
fvn.no. Annenhver uke skriver en historiker fra
Agder om et aktuelt fenomen under vignetten “I
historiens lys”.
Seks bidrag ble levert høsten 2012, tolv er
planlagt våren 2013. Det har vært flott å
samarbeide med så mange entusiastiske og
dyktige skribenter. Styret har mottatt svært
mange positive tilbakemeldinger på dette
tiltaket.

FAKSIMILE FRA FVN.NO 12.1.2013

Historiequiz i Lillesand
Fredag 7. september arrangerte HIFO Agder historiequiz på Hotel Norge i Lillesand. Magasinet
Levende historie spanderte abonnement i premie på vinnerne (for øvrig et lektorlag fra Arendal).
Agderseminaret 2012
HIFO Agder er med i Forskernettverk Agder, som står bak Agderseminaret. Seminaret i 2012 ble
avholdt på UiA i Kristiansand 11.-12. oktober. Årets tema var “Sørlandet og utlandet: Transnasjonal
kontakt, internasjonal påvirkning”.
Hva blir du som historiker?
Den 7. november inviterte HIFO Agder og Institutt for filosofi, religion og historie på UiA
historiestudenter og andre interesserte til en uformell kveld på ØstSia. Tema for kvelden var: “Hva
blir du som historiker?” Målet med arrangementet var å synliggjøre hva historiefaget kan brukes til
og gi av muligheter. Vi inviterte spesielt alle studentgrupper i historie på UiA (årsstudium, påbygging,
master og PPU historie). Kveldens program besto av kåseri, samtale med fire historikere i helt ulike
jobber og til slutt historiequiz. Også til denne quizen sponset Levende historie premier til vinnerne.
Selv om arrangementet i første rekke var myntet på historiestudenter, var det meget gledelig å se at
det blant de over 40 frammøtte var historikere i alle aldre og fra ulike miljøer. I ettertid har vi fått
veldig mange positive tilbakemeldinger, ikke minst fra studenter. Inntrykket er at det er et stort
behov for denne typen arrangementer.
Skriveseminar på UiA
Den 27. februar arrangerer HIFO Agder skriveseminar på Universitetet i Agder med tittelen “Kort og
godt: historieformidling i lite format”. Dette tiltaket er dels rettet mot yngre historikere utenfor
akademia, dels mot alle historikere som ønsker å utvikle sine ferdigheter i spissformulert, kortfattet
populærformidling av faghistorisk kunnskap. Halvdagsseminaret skal gi inspirasjon og pågangsmot til

2

å bidra med egen historiekompetanse i den offentlige debatt, gi konkrete ideer til hvordan man kan
gå fram for å finne interessante tema og bygge opp teksten på en effektiv måte, og
fremme skrive- og formidlingsglede. På programmet står foredrag ved Bjørn Bandlien, postdoktor
ved UiO, og samtale med Fædrelandsvennens debatt- og kronikkredaktør Vidar Udjus om
historikernes plass i samfunnsdebatten – på nett og papir. I skrivende stund er over 30 historikere i
Vest- og Aust-Agder påmeldt.

ANNET
HIFO Agder var representert på HIFOs årsmøte og Norske historiedager i Bodø 4.-6. mai, der temaet
var “Norsk historieforskning – med ryggen mot havet og verden?” Lokallaget var også representert
på HIFOs styre- og lokallagsseminar i Tromsø 19.-20. oktober, der temaet var nasjonale jubileer.
Styret har arbeidet for å få inn mer lokalt stoff i medlemsbladet Historikeren. Fire av de fem siste
numrene har inneholdt bidrag fra HIFO Agder.
I perioden har HIFO Agder fått sin egen facebookside: www.facebook.com/hifoagder.

Kristiansand, 15. februar 2013
For styret i HIFO Agder
(sign.)
Thomas V.H. Hagen
Leder
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