
Aktivitetsrapport HIFO Trøndelag høsten 2012 – våren 2013 

Etter en lengre omstillingsprosess har aktivitetsnivået til HIFO Trøndelag nå begynt å ta en fastere 

form. Det har tatt tid å komme til hektene igjen etter det fullstendige styreskiftet i 2011. Med 

grunnlag i dette har vi valgt å gjennomføre færre, men grundig planlagte, arrangement. Det føler vi at 

vi har fått uttelling for i løpet av høsten 2012 og våren 2013.  

 

Publiseringsseminar 

Fredag 12. oktober arrangerte HIFO Trøndelag et publiseringsseminar på NTNU (Dragvoll). I tillegg til 

å være en åpen invitasjon for HIFOs medlemmer var seminaret rettet primært mot MA-studenter og 

PhD-kandidater i historie. Et av poengene med seminaret var å fokusere på at forskning både kan 

publiseres vitenskapelig og populærvitenskapelig.  

 De tre innlederne fokuserte på forskjellige aspekter ved publisering. 

Jørgen Jensehaugen, stipendiat ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, delte sine erfaringer 

som artikkelforfatter og ga tips om hvordan man skal forholde seg til nasjonale så vel som 

internasjonale tidsskrift, og fagfellevurderte så vel som ikke-fagfellevurderte tidsskrift. Hvor bør man 

sikte inn sin artikkel? Hva kan man forvente av tidsskriftene? 

 

Ragnhild G. Helgås, konsulent ved Kompetansesenter i lindrende behandling, St. Olavs Hospital, og 

siden 2010 redaksjonssekretær for Historisk Tidsskrift, snakket om hvordan man kan få sin artikkel 

publisert i Historisk Tidsskrift. Hva forventes av forfatterne, hvordan foregår publiseringsprosessen, 

og hva er "minste motstands vei" for å få publisert? 

 

Asbjørn Dyrendahl, professor ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU, og redaktør for 

skepsis.no, fokuserte mer på de mindre formelle publiseringskanalene: blogger, media og kronikker, 

populærvitenskapelige tidsskrifter og bøker. 

Arrangementet var meget vellykket  

Med et sted mellom 20 og 30 deltagere. 

 

Karriereseminar 

Onsdag 20. mars arrangerte HIFO Trøndelag et karriereseminar på NTNU (Dragvoll). I tillegg til å være 

en åpen invitasjon for HIFOs medlemmer var seminaret rettet primært mot MA-studenter i historie 

som ønsker innsikt i hvordan historieutdanning kan brukes på arbeidsmarkedet.  

Fire individer med veldig forskjellig jobberfaring holdt innlegg. 

Helen Jøsok Gansmo er forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, ved NTNU. Hun er også 

leder for ”Humanister i praksis”, et kurs for masterstudenter som fokuserer på bruk av humanistisk 

fagkompetanse i arbeidslivet. 

 



Ingebjørg Kopperud Eidhammer har erfaring fra både statlige og private museer. For tiden jobber 

hun på Norsk Teknisk museum, men har også erfaring fra Nasjonalmuseet, Sverresborg folkemuseum 

og Riksarkivet. I tillegg har hun arbeidet for med å utvikle et museumskonsept for Reitangruppen.  

 

Magne Brekke Rabben er oppdragshistoriker og har skrevet to historiebøker etter endt mastergrad 

ved NTNU. Han har nylig fått støtte fra Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening for å skrive 

en bok om norsk sykkelhistorie. 

 

Kristoffer Lund Langlie (leder i HIFO Trøndelag) er stipendiat i historie ved NTNU, men har tidligere 

jobbet både ved Den norske ambassaden i Seoul og som rådgiver ved Sungkyunkwan University i Sør-

Korea. 

Vi valgte bevisst å ikke invitere noen som jobbet som lærer da dette er en utbredt karrierevei innen 

fagområdet. Vårt valg av innledere reflekterte derimot et ønske om å vise et vidt spenn av alternativ 

som mange nok ikke hadde vurdert på forhånd.  

Arrangementet var meget vellykket og vi måtte bytte rom fordi antallet påmeldte (over 40) 

overskred maksimumskapasitet på lokalet vi opprinnelig hadde reservert.  

 

Opprettelse av Facebook-side  

I løpet av perioden har vi opprettet og drevet en Facebook-side som har blitt en informasjonshub for 

historiefaglig aktivitet i Trondheim. Arrangementer i regi av «Fagutvalget for historie og klassiske 

fag», «NTNUs Middelalderseminar», «Trondheim klassisk studentforening» og «Trondhjems 

Historiske Forening», for å nevne noen, har blitt reklamert for på denne siden.  

 


