Årsberetning Historisk forening avdeling Bodø for året april 2014-april
2015
Styret har bestått av:
Alan Hutchinson, kasserer
Alf Ragnar Nielssen
Hege Stavseth
Knut Harald Strand
Miriam Tveit, leder
Sveinung Meyer Svendsen
Styret har avholdt 5 styremøter i 2014
Medlemstall: 37 (+7 fra 2013)
Arrangementer
1. Fjorårets årsmøte ble holdt på Universitetet i Nordland 2. april 2014. Foredrag ved historikerne
ansatt på Universitetet i Nordland, om kompetanse, studietilbud og forskningsprosjekter. Nytt styre
ble valgt.
2. Krigsfangefylket Nordland. Kveldsseminar i Bodø sentrum 7. april med Michael Stokke,
doktorgradsstudent Narviksenteret/UiT: Til Norge for å dø! Jugoslaver og andre fanger i Nordland og
Gaute Rønnebu, master i historie UiN: ”En ualminnelig vemmelig sak” – synet på Operasjon Asfalt i
Salten i 1951. Ca. 100 deltakere, gratis.
3. Nordlandsmuseet har i samarbeid med HIFO Bodø og Universitetet i Nordland (UiN) laget
vandreutstillingen Stolen på Steig – makt og tingmøter gjennom 1200 år. Åpning Steigen 17. mai.
Utstillingen har vært vist en rekke steder i Nordland, på museer, biblioteker og skoler. En miniversjon
av utstillingen har blitt vist på Bymuseet i Bergen og hos riksantikvaren i Oslo. Rundt 1100 besøkende
iflg. tall fra Nordlandsmuseet.
4. Sommeravslutning 12. juni. På Great Gandhi restaurant Bodø.
5. Den årlige ekskursjon ble lagt til Helligvær, et øysamfunn i Bodø kommune, 13. september. Guiding
med båt til de ulike øyenes historie fra vikingetid til i dag, med lokale guider Elizabet Olaussen og
Anne Kari Rånes, samt HIFO-medlem Arild Vaag Prestøy. 14 deltakere.
6. Styremedlem Knut Harald Strand deltok på HIFOs årlige lærerseminar i Oslo i oktober, samarbeid
med Fritt Ord.
7. Heldagsseminaret Tinget som demokratisk møtested før 1814 på Universitetet i Nordland, 5.
november. 7 foredragsholdere fra Universitetet i Helsinki, UiO, NTNU, Nordlandsmuseet, UiN og UiT
holdt innlegg om nordnorsk rettshistorie fra ca. 100f-Kr.-1797. Ca 35 deltakere. Seminaret resulterte i
pressedekning, artikkel i Historikeren, samt kommende temanummer i det lokalhistoriske tidsskriftet
Heimen.
8. Juleavslutning i HIFO Bodø på Nyholmen fyr 11. desember. Julebordsforedrag ved Viggo Eide:
Nordland og 1814. Takk for maten-taler ble syk, men vi løste underholdningen med åpent gulv for å
dele historiske historier, noe flere benyttet seg av. 27 personer var med på julebordsmiddag.

9. I samarbeid med Litteraturfestivalen Det Vilde Ord arrangerte vi bokbad med forfatteren Bjørn
Westlie, som er aktuell med boka Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på
Nordlandsbanen. Stormen bibliotek Bodø, 18. mars 2015. Bademester var professor i historie ved
Universitetet i Nordland og HIFO-medlem Steinar Aas. Ca. 100 deltakere, inngang kr. 100/80/50. Det
Vilde Ord betalte reise og opphold for Westlie, og fikk dermed inngangspengene til å dekke noe av
utgiftene.
Styrets planer for 2015:
- I år er det 75 år siden okkupasjonen av Norge og 70 år siden slutten på andre verdenskrig. HIFO
Bodø vil gjennom året sette søkelyset på historien og historieskriving om krigen i Nordland:
- Seminar om bombing av Bodø 27. mai i samarbeid med Bodø kommune.
- Seminar om boka Grenselos i grenseland.
- Høstens ekskursjon til krigsminnested(er) i Salten
- Sommeravslutning: Ekskursjon til Ljønes gård i juni
- Høstarrangement seminar/foredrag
- Julebord

