
Årsmelding for HIFO Nordvestlandet 2016 

 

HIFO Nordvestlandet arrangerte ett seminar i 2016.  

 

Norske historiedager 2016 

HIFO Nordvestlandet påtok seg ansvaret for arrangementet, i samarbeid med Høgskulen i 

Volda og historisk institutt ved høgskulen. Det ble satt ned en egen arrangementskomité med 

medlemmer fra styret i HIFO Nordvestlandet og historisk institutt. Fra lokallaget ble følgende 

valgt som medlemmer i komiteen: Anders Aschim og Inger Marie Okkenhaug. Historisk 

institutt ble representert ved Atle Døssland (leder for komiteen) og Arnfinn Kjelland. I tillegg 

ble komiteen supplert med Ola Teige, FoU-koordinator ved Høgskulen i Volda.  

Konferansen, med det overordnede temaet «Opplysing, utdanning og skriftkultur», ble 

gjennomført som planlagt i dagene 17.–19. juni 2016 med omkring 130 deltakere.  

Foruten hovedsesjonen («Skriftkultur – Tilegning, mestring, aksept») og 

avslutningsforedraget som gikk i plenum, var det i alt sytten sesjoner, der fire til fem gikk 

parallelt.  Ti av disse hadde tilknytting til hovedtemaet for konferansen. I tillegg var det tre 

frie foredrag, alle knyttet til hovedtemaet. Foredragsholderne i plenumssesjonene var invitert 

av oss som arrangører, mens de andre sesjonene var innmeldt. 

To av de fire ekskursjonene, arrangert på lørdag ettermiddag, lå også innenfor hovedtemaet. 

Under arrangementet ble det i tillegg lagt vekt på å skape uformelle møteplasser for 

deltakerne, for eksempel gjennom en kommunalt arrangert mottakelse på fredag og 

festmiddag på lørdag. 

Arrangementet var også et stykke på veg en «workshop», siden rundt 80 av deltakerne 

samtidig også hadde eigne innlegg på én eller flere sesjoner. 

Resultat: 

Konferansen har ikke hatt noen form for egen publikasjon som siktemål. Likevel pleier alltid 

en del av foredragene på Norske Historiedager å etter hvert dukke opp som artikler i 

vitenskapelige tidsskrift eller mer upretensiøse publikasjoner, for eksempel som kronikker i 

aviser. 



 

Annen aktivitet 

I tillegg til Norske historiedager, planla styret i Hifo Nordvestlandet et fagseminar ved 

Romsdalsmuseet i Molde, med tema «Forskning i museene». Arrangementet skulle finne sted 

25. oktober, men grunnet lav påmelding ble det utsatt og flyttet til 22. april 2017. 

Gjennomføringen i april 2017 var vellykket, med rundt 20 oppmøtte. I tillegg til lunsj og 

omvisning i Romsdalsmuseets nybygg, var programmet som følger:  

Innlegg: 

- Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum, Stavanger: Forskning ved museene – og et 

blikk på oljebyer i Norge 

- Line Iversen, Sunnmøre Museum: Tingenes tale. Om å bruke museumsgjenstander 

som kilde i forskning. 

- Frida Aakervik Berg, Møre og Romsdal fylkeskommune: Forsking i musea frå eit 

regionalt perspektiv: kva no? 

- Arnfinn Kjelland, Høgskulen i Volda: Mikrohistorie som museumsforskingsfelt? 

 

Arbeid i styret 

HIFO Nordvestlandet har hatt to styremøter høsten 2016, i tillegg til planlegging av 

fagseminaret i Molde via kommunikasjon på e-post. Våren 2016 var aktiviteten knyttet til 

arbeidet i arrangementskomiteen for Norske historiedager, der flere av styremedlemmene som 

nevnt var med.  

 

HIFO Nordvestlandet har pr. dags dato 36 medlemmer, én mer enn i 2015.  

 

Disse har sittet i styret:  

Madeleine Zetterlund Stenhammer (leder) 

Harald Johannes Krøvel (kasserer) 

Arnfinn Kjelland (sekretær) 



Inger Marie Okkenhaug (styremedlem) 

Vibeke Lunheim (styremedlem) 

 

Kari Hasle (vara) 

Stein Arne Fauske (vara) 

 

 

Volda, 12. juni 2017 

 

 

Madeleine Zetterlund Stenhammer 

HIFO Nordvestlandet 

 

 

 


