Beretning for HIFO Trøndelag 2016-2017
Styret har i perioden april 2016 – mai 2017 bestått av:
Leder og kasserer:

Tor Ivar Hansen

Nestleder:

Magne Brekke Rabben

Sekretær:

Ragnhild Green Helgås

Styremedlemmer:

Anders Lervold
Maria Antonie Sæther
Atle Brandsar

HIFO Trøndelags aktivitet har vært preget av forberedelsene av Norske historiedager 2017.
Likevel har vi forsøkt å opprettholde lagets ordinære aktiviteter. Styret har lagt ambisjonene
for lagets aktiviteter på et moderat nivå og tar sikte på å arrangere 2-3 møter per halvår. Både
høsten 2016 og våren 2017 ble det arrangert to åpne møter. Dessuten har styret jevnlig holdt
møter.
Laget har per april 2017 58 registrerte medlemmer (mot 68 ved samme tidspunkt i 2016).
Lagets aktivitet har i perioden april 2016 – mai 2017 bestått av:
Norske historiedager 2017: arrangeres i Trondheim 23. – 25. juni i regi av HIFO Trøndelag i
samarbeid med Institutt for historiske studier, NTNU. Konferansen forberedes av en komité
som ledes av Jakob Maliks og for øvrig består av: Pål T. Sandvik, Ida Bull, Erik Opsahl,
Hilde Gunn Slottemo, David Bregaint, Jon Olav Hove, Magne Brekke Rabben, Ragnhild
Green Helgås, Maria Antonie Sæther og Tor Ivar Hansen. Lederen og de fire sistnevnte utgjør
et arbeidsutvalg som forbereder de praktiske detaljene, mens den samlede komiteen har
arbeidet med utforming av hovedtema og program, tatt stilling til innmeldte forslag til
sesjoner etc. Forberedelsene kom i gang i juni 2016.

27. april 2016: åpent møte med byvandringen «En vandring gjennom Bakklandets ledet av
professor Pål Thonstad Sandvik (Institutt for historiske studier, NTNU), med fokus på
industrialiseringen på Bakklandet i hundreåret mellom 1840 og 1940. Omkring 25 deltakere.
HIFO Trøndelags årsmøte ble avholdt i forkant av arrangementet.
8. september 2016: åpent møte «ANNO- historiefortelling for folket eller fusk og fanteri?», i
samarbeid med Fortidsminneforeningen – Den trønderske avdeling. Møtet tok opp
populærformidling av historie til debatt, knyttet til NRK-serien Anno som ble spilt inn i
Trondheim. Debatten ble innledet av historiker Magne Njåstad, medieviter Sara Brinch og
byggmester Steinar Halvorsen. Det ble en engasjert og underholdende debatt med mange
innlegg fra publikum. Også en rekke personer involvert i produksjonen av serien deltok.
Møtet ble arrangert i Suhmhuset og trakk ca. 70 tilhørere.
9. november 2016: åpent møte «Bygde Nazi-Tyskland landet? Tysk byggeaktivitet i Norge
under okkupasjonen». Over 140 000 mennesker var tvangsarbeidere i Norge under 2.
verdenskrig. Sett i forhold til folketallet var Norge det tyskokkuperte landet som mottok den
største kontingenten tvangsrekruttert arbeidskraft. Resultatet ble en storstilt byggeaktivitet, i
mange tilfeller i nært samarbeid med norsk næringsliv. Gjennom et stort forskningsprosjekt
har denne siden ved Norges krigshistorie for første gang blitt grundig studert. HIFO
Trøndelag inviterte i samarbeid med Rustkammeret til et åpent møte hvor vi i korte foredrag
fikk presentert noe av den nye kunnskapen om okkupasjonstiden. Programmet bestod av:
Hans Otto Frøland («Tyske byggeplaner i Norge: hva ville de og hvorfor?»), Simon Gogl
(«Tyske byggeselskap i Norge under okkupasjonen: hvorfor kom de, hva gjorde de og hva
tjente de?»), Mats Ingulstad («Hele folket i arbeid! - på tysk regning. Den norske
byggebransjen under okkupasjonsårene») og Kristoffer Eliassen Grini («Byggingen av
ubåtbasen Dora. Gjennomføring, utfordring og resultat»). Omtrent 100 tilhørere møtte opp i
Rustkammerets lokaler.
3. april 2017: åpent debattmøte «Museer på vidvanke? – Hvor ble det av
trondheimshistorien?». Møtet ble arrangert i samarbeid med Fortidsminneforeningen og hadde
Trondheim som museumsby som tema for debatt. Vi spurte om de kulturhistoriske museene i
Trondheim er ambisiøse nok, og hadde invitert et panel til å komme med sine svar før vi åpnet
for fri debatt. Panelet bestod av Reidar Andersen (direktør Vitenskapsmuseet, NTNU),
Margrethe Stang (førsteamanuensis i kunsthistorie, NTNU), Hanna Mellemsether (Museene i
Sør-Trøndelag) og Insa Müller (doktorgradsstipendiat i museologi, NTNU). Tor Ivar Hansen

var møteleder. En rekke sentrale aktører innen museumssektoren i Trøndelag hadde møtt opp
og det ble en svært interessant debatt med til dels høy temperatur. Det var bred enighet om at
sektoren har utfordringer. HIFO Trøndelag ble oppfordret til å gjenta møtet på et senere
tidspunkt for å følge opp temaet. Ca. 70 deltakere.
2. mai 2017: årsmøte 2017 avholdes på Dokkhuset. Etter møtet inviteres medlemmer og andre
interesserte til «Historisk pils» med en uformell diskusjon om situasjonen og fremtiden for
arkivverket. Svein Carstens (professor, Institutt for lærerutdaning, NTNU) gir en innledning
om temaet.
Styret: Styret har avholdt 4 styremøter (18.5.16, 10.8.16, 9.11.16 og 3.4.17).

På vegne av styret 2016-2017

Tor Ivar Hansen
leder

