
 
 

Å rsmelding 2018-2019 

 

ORGANISASJON 
Ved sist oppdaterte medlemsliste hadde HIFO Agder 49 medlemmer. Det er en reduksjon med ett 

medlem siden i fjor på samme tid. 

 

Styret for HIFO Agder har i perioden bestått av: 

Gunhild Aaby, Vest-Agder-museet (leder) 
Kristoffer Vadum, Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN (kasserer) 
Thomas Olsen, Statsarkivet i Kristiansand (sekretær) 
May-Brith Ohman Nielsen, UiA 
Thomas V. H. Hagen, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter 
Ingrid Næser, Vågsbygd videregående skole (vara) 
 
Revisor: Magne Thorbjørn Jensen 
Valgkomité: Harald Rinde, Lars Aase og Hilde Inntjore 
 
 
I perioden har det vært avholdt tre styremøter. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom 
styremedlemmene på e-post.  
 

Årsmøte 2018 
 

Årsmøtet i HIFO Agder 2018 ble avholdt 20. mars på Arkivet freds- og 
menneskerettighetssenter. Etter selve årsmøtet fikk vi omvisning i det nye bygget og i 
utstillingen Laudal/Kerner ved Thomas V. H. Hagen. 
 
 

    
 

 

 

Thomas V. H. Hagen ga årsmøtedeltakerne en fin innføring i Arkivet freds- og menneskerettighetssenters virksomhet.  



 
 

AKTIVITETER 
 

Det store løftet for det lokale historikermiljøet i 2018 var Norske historiedager i Kristiansand. Siden 

to av HIFO Agders styremedlemmer, leder Gunhild Aaby og styremedlem Thomas V. Hagen, satt i 

hovedkomiteen, ble aktiviteten i lokallaget for øvrig lagt på et lavere nivå dette året. Det faglige og 

arrangementsmessige krafttaket i forbindelse med Historiedagene var også årsaken til at det årlige 

Agderseminaret, i regi av Forskernettverk Agder, utgikk denne høsten.  

Norske historiedager 

Den 1.-3. juni 2018 ble Norske historiedager arrangert i Kristiansand. Historiedagene er en årlig 

konferanse som blir organisert av de ulike lokallagene i HIFO, sammen med en vertsinstitusjon. I 

2018 var det HIFO Agder og Universitetet i Agder (UiA) som stod for arrangementet. Samtlige av de 

sju medlemmene av hovedkomiteen var HIFO-medlemmer. Komiteen ble ledet av professor Harald 

Rinde med Trond Bjerkås som sekretær. 

Historiedagene i Kristiansand samlet om lag 200 deltakere fra ulike deler av Norge, samt enkelte 

internasjonale gjester. Det overordnede temaet for konferansen, Historikerne i samfunnet, ble 

diskutert i tre plenumssesjoner. Ulike aspekter ved temaet ble også berørt i de mer enn 30 

parallellsesjonene og de åtte frie foredragene på konferansen. I tillegg var det et sosialt program med 

mottakelse i rådhuskvartalet etterfulgt av samling med historiequiz på Håndverkeren, ekskursjoner 

og festmiddag. 

Arrangørene av Norske historiedager i Kristiansand 2018, hovedkomiteen og frivillige MA-studenter. 

 



 
 

OM KRIGSSEILERNE om bord i D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum 

Torsdag 1. november inviterte HIFO Agder til åpent kveldsmøte om bord i D/S Hestmanden – Norsk 

krigsseilermuseum. Temaet var "Nye blikk på krigsseilerne". To av HIFO Agders medlemmer, Thea 

Eriksen og Bjørn Tore Rosendahl, presenterte hovedtrekk fra sine arbeider: 

- Thea Eriksen, Vest-Agder-museet: "Sikkerhet på norske handelsskip under andre verdenskrig".  

Presentasjon basert på masteroppgaven "Ikke bare livbåter og redningsdrakter: En historisk 

analyse av sikkerheten for sjøfolk på norske handelsskip i krigsårene 1939-1945". 

- Bjørn Tore Rosendahl, Norsk senter for krigsseilerhistorie, Arkivet freds- og 

menneskerettighetssenter: "Sjøfolk eller krigsseilere?". Presentasjon basert på phd-

avhandlingen: «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers´ services in times 

of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War». Etter det 

faglige programmet var det omvisning i D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum v/Svein Vik 

Såghus. Rundt 15 deltakere tok turen ut til Bredalsholmen denne mørke novemberkvelden.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Spaltestafett i Agderposten  

Kristoffer Vadum har fortsatt å koordinere spaltestafetten i Agderposten. HIFO Agder samarbeider 

med Aust-Agder museum og arkiv om å levere historiske artikler til avisa, og en del av bidragene er 

lagt ut på KUBENs hjemmeside etter publisering. Tidligere har de også vært lagt ut på HIFO Agders 

blogg, men bloggen har vært lite brukt det siste året. I perioden april 2018-mars 2019 har 

rekordmange 14 artikler stått på trykk:  

Forfatter Artikkeltittel Publisert i Agderposten 

Bjørn Thore Rosendahl (Stifelsen ARKIVET) Krigsseilerhistorien er ikke bare norsk 4. mai 18 

Egil Blomsø (KUBEN/AAma) En forskningsstasjon klekkes ut 11. mai 18 

Per Ivar Hjeldsbakken Engevold (Grimstad 

bys museer/AAma) 
Fangen fra fregatten 1. juni 18 

Etter foredragene var det omvisning om bord i D/S Hestmanden med besøk i maskinrommet og filmvisning i lasterommet.  



 
 

Forfatter Artikkeltittel Publisert i Agderposten 

Therese Strupstad Hagen (Grimstad bys 

museer/AAma) 
Pilletrilleren på Grimstad Apothek 8. juni 18 

Fie Skaar Trysnes (KUBEN/AAma) Slaveskipets siste reise 15. juni 18 

Snorre Dag Øverbø (KUBEN/AAma) En smertefull fødsel 15. sept. 18 

Simen Zernichow (Stifelsen ARKIVET) Fra hvalfanger til krigsseiler 6. okt. 18 

Lise Råna (KUBEN/AAma) Oppsiktsvekkende stilstudier 24. nov. 18 

Fie Skaar Trysnes (KUBEN/AAma) 250 år siden ‘Fredensborgs’ forlis 30. nov. 18 

Saskia Klooster (Stiftelsen Arkivet) 
Kaptein Messels krigsseilerhistorie 

bevart og fortalt 
7. des. 18 

Yngve Schulstad Kristensen/Gaute Chr. 

Molaug (KUBEN/AAma) 

Aust-Agders seilskutehistorie 

innlemmet i Unesco-register 
14. des. 18 

Ingvild Velure (KUBEN/AAma) Hvem har laget julegavene dine? 21. des. 18 

Johnny Østreim (uavhengig) Skogsbygdas ukjente sjøfartseventyr 2. mars 19 

Therese Strupstad Hagen (Grimstd bys 

museer/AAma) 
Piker, punsj og poesi 8. mars 19 

 

HIFO 150 år 

Den norske historiske forening fyller 150 år i 2019, og planleggingen av jubileumsåret er i gang. HIFO 

Agder har allerede levert sitt bidrag til HIFOs nettspalte "Fra HTs arkiver". I februar valgte professor 

emeritus, Bjørg Seland, sin favorittartikkel blant Historisk tidsskrifts tidligere årganger, Sverre 

Steen: «De frivillige sammenslutninger og det norske demokrati» fra HTs årgang 1946–48 

(http://hifo.no/aktuelt/fra-hts-arkiver-hifo150-2/). HIFO Agders lokale markeringer av jubileet er lagt 

til seinere på året. 

 

ANNET  
 

Styreleder Gunhild Aaby representerte HIFO Agder på HIFOs årsmøte under Norske historiedager i 

Kristiansand i juni 2018. Styreleder deltok også på det årlige styre- og lokallagsseminaret til HIFO i 

Stavanger 23. og 24. november 2018. Tema for samlingen var HIFOs 150-årsjubileum i 2019.  

 

HIFO Agder har sin egen blogg. 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, 13. mars 2019  
 
For styret i HIFO Agder  
(sign.)  
Gunhild Aaby 
Leder 
 
 

https://www.nb.no/items/19a2f479b6d1818e40238623e5c52a30?page=587&searchText=
http://hifo.no/aktuelt/fra-hts-arkiver-hifo150-2/

