
 
 
 

Årsmelding 2020-2021 

 

ORGANISASJON 

Ved sist oppdaterte medlemsliste hadde HIFO Agder 63 medlemmer. Det er en økning på litt 

over 20 prosent fra fjorårets årsmelding. 

Styret for HIFO Agder har i perioden bestått av:  

Kristoffer Vadum, Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN (leder) 

Monika Praczyk, UiA (kasserer)  

Roger Tronstad, Statsarkivet i Kristiansand (sekretær)  

Thea Eriksen, Vest-Agder-museet 

Håkon Haugland, frilanshistoriker 

Ingrid Næser, Vågsbygd videregående skole (vara)  

 

Revisor: Magne Thorbjørn Jensen  

Valgkomité: Gunhild Aaby, Lars Aase og Ingvild Ruhaven  

I perioden har det vært avholdt fem ordinære styremøter, 2 fysisk, 3 pr. Teams. Det har 

ellers vært løpende kontakt mellom styremedlemmene på e-post. 

 

Årsmøtet i HIFO Agder 2020 skulle avholdes 16. mars ved Arkivsenter Sør i Kristiansand. På 

grunn av koronaepidemien måtte møtet imidlertid utsettes. Årsmøtet ble i stedet arrangert 

elektronisk pr. e-post 18. april 2020.  

 

AKTIVITETER  

Lokallagets virksomhet har det siste året vært sterkt preget av pandemien. 

Smittesituasjonens uforutsigbarhet har gjort det vanskelig å gjennomføre aktiviteter på 

ordinær måte. Styret har ut fra en tentativ aktivitetsplan arbeidet med mulige aktiviteter 

som skulle kunne igangsettes dersom situasjonen tillot det. Ett slikt arrangement ble nesten 

gjennomført, «Fortidens lys på vår tids trøbbel», som etter planen skulle gå av stabelen på 

Østsia på Universitetet i Agder tirsdag 20. oktober 2020. På grunn av få påmeldte ble 

arrangementet avlyst. Tanken er imidlertid at disse arrangementene skal kunne rulles ut 

relativt effektivt på et senere tidspunkt. 

Spaltestafett i Agderposten  
Det har vært avlevert en god del etapper til spaltestafetten «I et historisk lys» i Agderposten 

i inneværende periode. HIFO Agder samarbeider med Aust-Agder museum og arkiv om å 

levere historiske artikler til avisa, og bidragene blir lagt ut på KUBENs hjemmeside etter 



 
 
 

publisering. Kristoffer Vadum har koordinert arbeidet i samarbeid med Håkon Haugland. Fra 

midten av mars 2020 til mars 2021 har 12 artikler stått på trykk. Totalt har det blitt publisert 

114 artikler i spalten siden oppstarten i 2012. 

 

Anne Mette Seines 
Et mercurialt legemiddel. Om bruk av kvikksølv som legemiddel 
i Lillesand på slutten av 1800-tallet. 

20. mars 
2020 

Bjørg Seland 
Nei til atomvåpen. Kald krig og varmt engasjement på Sørlandet 3. april 

2020 

Edward Grigson 
Et rekviem for de hvite seil 12. juni 

2020 

Hilde L. Austarheim 
Hjemmet på Merdøgaard rundt 1900 13. juni 

2020 

Lise Råna  
Gammel kokebok i ny form 23. juni 

2020 

Yngve Schulstad 
Kristensen 

Norske pelsjegerspor på Nordøst-Grønland 26. juni 
2020 

Therese Strupstad 
Hagen 

Peter Norden Sølling og losene 3. juli 
2020 

Håkon Haugland Seilskutetidens viktigste servicenæring 18. des. 
2020 

Ingvild Velure Da slaveskipets mannskap søkte tilflukt i Hastensund 22. jan. 
2021 

Gjermund Orrego 
Bjørndahl 

Arne Myrdal - et liv i kamp 5. mars 
2021 

Thomas V.H. Hagen La oss snakke om Arendal og rasisme 20. mars 
2021 

Hilde L. Austarheim Skråblikk fra Merdø rundt 1900 27. mars 
2021 

 

Podkast av historikerspalten «I et historisk lys» 

Etter søknad har lokallaget fått støtte på kr. 5000 for å utvikle en podkast basert på artiklene 

i historikerspalten. Pilotprosjektet har så langt produsert fem prøveepisoder. Arbeidet 

fortsetter i kommende periode. 

 
Agderseminaret 2020 
HIFO Agder er med i Forskernettverk Agder, som står bak Agderseminaret. Seminaret ble 

arrangert 5. – 6. november på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand. 

Årets tema var knyttet til 80-årsmarkeringen for utbruddet av andre verdenskrig: «Tid for 

anerkjennelse: Andre verdenskrig i fortid og nåtid». Arrangementet ble strømmet via 

Youtube. 

 



 
 
 

ANNET 

I oktober 2020 medvirket en rekke lokallagsmedlemmer i HIFOs nye vervefilmer, «Karikert 

og anakronistisk», «Avstand og hygiene», «Meta» og «Krig og krenkelse». Prosjektet var 

initiert av HIFO sentralt, men skuespillerne var med få unntak medlemmer av HIFO Agder.  

HIFO Agder har egen facebookside, som brukes til å formidle aktuell informasjon til 

medlemmer og andre interesserte: http://www.facebook.com/hifoagder 


