
 
 

Å rsmelding 2014-2015 

ORGANISASJON 
Ved sist oppdaterte medlemsliste hadde HIFO Agder 45 medlemmer. 

 

Styret for HIFO Agder har i perioden bestått av: 

Thomas V.H. Hagen (leder) 
Georg Kristoffer Fjalsett (nestleder) 
Kristoffer Vadum (kasserer) 
Lars Aase (sekretær) 
Ingvild Ruhaven 
Siri Hangeland (1. vara) – permisjon  
Ingrid Næser (2. vara) 
 
Revisor: Marit Ljøstad Mørck  
Valgkomité: Bjørn Tore Rosendahl (leder), Sylvi Egelandsaa og Harald Rinde 
 
I perioden har det vært avholdt fire styremøter. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom 
styremedlemmene på epost.  
 

Årsmøte 2014 

 
18. mars 2014 | Årsmøtet i HIFO Agder ble 
avholdt i Stiftelsen Arkivets lokaler i 
Kristiansand.  
 
Etter selve årsmøtet presenterte Gro Kvanvig 
og Ingvild Ruhaven den temporære 
utstillingen «Vi skal leve! Fem tidsvitner fra 
Arkivet til Ravensbrück» med tilhørende 
undervisningsopplegg. Deretter ble det 
omvisning i utstillingen.  

 

 
 

 



 
 

AKTIVITETER 
 

Film- og debattkvelder  

29.–30. april 2014  Under vignetten «Farlige fordommer» arrangerte HIFO Agder i samarbeid med 

Cinemateket i Kristiansand, FN-sambandet Sør og Stiftelsen Arkivet to filmkvelder for å belyse 

henholdsvis rom- og romanifolkets situasjon i Norge, historisk og i dag. Filmene som ble vist var 

Tancred Ibsens Fant fra 1937 og den ungarske filmen Just the Wind fra 2012. Etter filmene var det 

musikalsk innslag, samtale med inviterte gjester og servering av suppe. Blant deltakerne i panelet var 

ordfører i Kristiansand Arvid Grundekjøn, professor i litteratur Jahn Holljen Thon (UiA), historiker 

Johanne Bergkvist og Natalina Jansen (De norske roms historie). 

Arrangementene ble støttet av Vest-Agder fylkeskommune og FN-sambandet Sør.  

 

Spaltestafett i Agderposten  

Fram til juni 2014  Annenhver fredag fram til sommeren skrev en historiker i Agder om en aktuell sak 

eller et fenomen under vignetten «I et historisk lys» i Agderposten. Våren 2014 kunne man blant 

annet lese om gravrøveri og kulturminnevern, om strandsitterne på Merdø, om henrettelsene i 

Trandumskogen i mai 1944, om hvorfor vi bare må ha appelsin og kakao i påsken, om hvorvidt 

tuberkulose er en tilbakelagt trussel eller framtidas frykt, og om stormen som raste forrige gang det 

ble bygget et offentlig signalbygg i Arendal, fylkeshuset på 1970-tallet. (Når sistnevnte artikkel havnet 

på forsiden av Agderposten, skyldtes det den komiske omstendighet at avisa trodde at artikkelen, 

med tittelen «Storm om fylkets storstue», handlet om Aust-Agder kulturhistoriske senters nybygg 

KUBEN).  

Vi tok en pause høsten 2014, men startet opp igjen med en ny sesong våren 2015. Samtlige bidrag 

ligger tilgjengelig på HIFO Agders egen blogg. 

 

Agderseminaret 2014  

23.-24. oktober 2014  HIFO Agder er med i Forskernettverk Agder, som står bak Agderseminaret. 

Seminaret i 2014 ble avholdt på Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) i Arendal. Årets tema var 

«Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014».  

 



 
 

Styre- og lokallagsseminar 

31. oktober-1. november 2014  Høsten 2014 
var HIFO Agder vertskap for HIFOs årlige styre- 
og lokallagsseminar. Seminardelen foregikk på 
AAks i Arendal.  
 
Tema for seminaret var «Rom for 
historieformidling: nybygg, historieformidling 
og demokrati anno 2014». 
 

 
 

Omvisning i Eidsvollsmann Peder Johnsens hus 

20. november 2014  Peder Johnsen fra Dypvåg var representant for Sø-Defensionen til 

Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Denne novemberkvelden ble tilbrakt i huset hans i Skippergata 

43 i Kristiansand, der han bodde fra 1814 til sin død i 1836. Bygget var Riksantikvarens hovedsatsing i 

Vest-Agder ved Grunnlovsjubileet. Fredningen av det nyrestaurerte huset ble offisielt markert 1. 

august. I dag holder «Det lille konditori» til i bygget. De frammøtte fikk en svært engasjert omvisning 

i hovedhus, bakgård og bakbygning av ildsjel og daglig leder Elise Bjørneseth. 

 

ANNET  
HIFO Agder var representert på HIFOs årsmøte og Norske historiedager i Oslo 20.-22. juni 2014, der 

programmet var preget av Grunnlovsjubileet. Lokallaget var behørig representert på HIFOs styre- og 

lokallagsseminar i Arendal 31. oktober-1. november 2014.  

Lokallaget har i perioden levert to bidrag til medlemsbladet Historikeren.  

HIFO Agder har sin egen blogg. Her ligger alle bidragene fra spaltestafettene i Fædrelandsvennen 

(2012-2013) og Agderposten (2013-2014). Vi har også en egen facebookside, som brukes til å 

formidle aktuell informasjon til medlemmer og andre interesserte.  

Blogg: http://hifoagder.wordpress.com/  
Facebook: http://www.facebook.com/hifoagder  
 

 

Kristiansand, 11. mars 2014  
 
For styret i HIFO Agder  
(sign.)  
Thomas V.H. Hagen  
Leder 


