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DEL I: ORGANISASJON 

Styret 
Styret har fra årsmøtet 23. juni 2017 til årsmøtet 1. juni 2018 hatt følgende sammensetning: 

Arbeidsutvalg 

Leder: Marthe Hommerstad, Oslo (2017–2018)  

Nestleder: Ruth Hemstad, Oslo (2016–2018)  

Kasserer: Thomas V. H. Hagen, Kristiansand (2017–2019)  

Redaktør Historikeren: Amund Pedersen, Oslo (2016–2018) 

Synne Corell, Oslo (2017-2019) 

Styremedlemmer: 

Skolekontakt: Karsten Korbøl, Oslo (2016–2018) 

Erik Opsahl, Trondheim (2016–2018) 

Knut Kjeldstadli, Oslo (2016–2018) 

Varamedlemmer: 

Lena Ingilæ Landsem, Tromsø (2016–2018) 

Hallvard Notaker, Oslo (2017–2019) 

Per Kristian Sebak, Bergen (2017–2019) 

Andreas Bagås Lien (2017–2018, erstattet Ane Bølgerud Hansen som ble valgt for 2016–

2018, men trakk seg i perioden.) 

Styret har hatt tre styresamlinger i løpet av styreåret, og varamedlemmer har vært oppfordret til å 

møte.  

Det konstituerende styremøtet ble avholdt under Historiedagene i Trondheim 2017. Styret har 

fortsatt prioritert å arrangere en styresamling om høsten, kombinert med lokallagsseminar som går 

over to dager. Dette ble avholdt i Bergen 17.–18. november. Våren 2018 ble det avholdt styremøte i 

Oslo den 5. april. Som i fjor tas det sikte på et møte for det nye styret under Historiedagene i 

Kristiansand, 1.–3. juni 2018.  

Mellom styresamlingene har arbeidsutvalget hatt møter for å følge opp de løpende sakene. 

Styremedlemmene og arbeidsutvalget har dessuten hatt kontakt via e-post. 

 

Valgkomité for 2017–2018: 

Hilde Sandvik (Oslo), Ola Teige (Volda) og Ketil Zachariassen (Tromsø). 

Revisorer: 

Arne Solli (2016–2018) og Andreas Snildal (2017–2019). 
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Medlemsoversikt 

Medlemsutvikling 2008–2018  

År  20081 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Ordinære medlemskap 729 729 695 706 715 659 669 641 651 680 720 

Studentmedlemskap2 87 92 82 78 80 61 51 64 73 82 80 

Familiemedlemskap3 9 8 20 20 21 20 19 14 13 15 15 

Subsidiert medlemskap 39 69 87 84 41 16 18 63 30 29 3 

Livsvarige medlemmer4 16 16 16 14 14 13 13 13 13 12 11 

Totalt kontingenter 825 829 797 804 816 740 739 719 737 777 699* 

Totalt medlemskap 880 914 900 902 871 769 770 795 780 818 829 

* Pr. 8. mai 2018 

Medlemstallet har holdt seg relativt stabilt de siste årene siden en stor nedgang i 2013, men i 2017 

endte det totale medlemstallet for første gang på flere år over 800 medlemmer. Ordinære medlemmer 

er en stabil gruppe, vi ser at det har vært en liten positiv utvikling de siste årene. Kategorien 

studentmedlemskap er mer variabel, og i 2017 økte tallet etter en studenttilbudskampanje på høsten. 

Kampanjen tilbød studenter medlemskap ut året for 100 kr (uten HT), og ga HIFO 25 nye medlemmer. 

Familiemedlemsskapene er en liten kategori som ikke gir store utslag på det totale medlemstallet, og 

den har holdt seg relativt stabil de siste årene.  

HIFO er imidlertid bevisste på at vi må arbeide aktivt for å opprettholde medlemsnivået og det er både 

ønskelig og nødvendig med fokus på dette for å befeste HIFOs posisjon. Dette er en prioritert oppgave 

for sekretær. Kontingenten for 2018 ble satt ned til 550,– for ordinært medlemskap og 300,– for 

student- og familiemedlemskap. Grunnen til prisreduksjonen er at Historisk tidsskrift f.o.m. 2018 

publiseres Open Access, og papirabonnement på tidsskriftet er derfor blitt et valgfritt tilbud til 

medlemmene.  

 

                                                           
1 Tabellen er for årene frem til og med 2008 er basert på summen av innbetalt medlemskontingent gjort i de 
ulike årene, og omfatter derfor både kontingent for det inneværende året og tidlige betalinger for neste års 
kontingent. Fra og med 2009 viser tabellen antallet som har betalt for kalenderåret. 
2 Studenter på master i historie betaler redusert kontingent. I 2018 er kontingenten på kr. 300,–. 
3 Familiemedlemskap er der flere medlemmer av husstanden er HIFO-medlemmer, og et er ordinært medlem. 
Husstanden mottar kun ett eksemplar av Historikeren. Kontingenten for familiemedlemmet er i 2018 kr. 300,–. 
4 Det var tidligere mulig å tegne livsvarig medlemskap i HIFO. Det er ikke lenger mulig å gjøre dette. 
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Subsidiert medlemskap: 

I samarbeid med Universitetsforlaget, innførte 
HIFO høsten 2007 en ordning med ett års 
subsidiert (gratis) medlemskap i HIFO for nylig 
uteksaminerte mastergradsstudenter. Dette 
omfatter også abonnement på Historisk tidsskrift 
og medlemsbladet.  

Medlemskategorien er svært varierende, men 
ordningen har vist seg vellykket for rekruttering av 
nye medlemmer. 

HIFO viderefører ordningen med gratis 
medlemskap selv om avtalen med 
Universitetsforlaget ikke lenger gjelder, da 
gratismedlemskapet ikke lenger omfatter gratis 
papirutgave av HT. 

År Subsidiert medlemskap 

2008 39 

2009 69 

2010 87 

2011 84 

2012 41 

2013 16 

2014 18 

2015 63 

2016 30 

 2017 29 

 2018 3 

 
* Pr. 8. mai 2018. 

Lokallag 
HIFO har til sammen 10 lokallag over hele landet, i Agder, Bergen, Bodø, Nord-Vestlandet, Rogaland, 

Sogn og Fjordane, Trøndelag, Tromsø, Vestfold og Østlandet.  

Årsmeldingene for de enkelte lokallagene er publisert på hifo.no, og er vedlagt sakspapirene. 

Lokallagene arrangerer ekskursjoner, foredrag, seminarer og workshops og står slik for verdifull 

historieformidling i de ulike regionene. Arrangementene er ofte i samarbeid med andre lokale aktører. 

Lokallagsaktiviteten er særlig viktig for historikere som er bosatt utenfor de største byene. For denne 

gruppen bidrar HIFO-arbeidet til å styrke fagidentiteten og koble den lokale historieaktiviteten opp 

mot den generelle forskningsfronten.  

Aktivitetsnivået i de ulike lokallagene er varierende, noe som er naturlig i og med at dette i stor 

utstrekning drives av ildsjeler og som sådan er sårbart. Delvis må også oppslutningen om 

lokallagsaktivitetene sees i forhold til konkurransen med andre tilbud. Mange av lokallagene har likevel 

dyktige ressurspersoner som makter å skape engasjement om lagsaktiviteten. Flere av lagene har valgt 

å samarbeide med andre aktører og henvende seg til nye grupper (eksempelvis studenter) for å nå 

bredere ut, og det viser seg at dette er fruktbart.  

Åtte lokallag har søkt om og fått overført 5000 kroner i lokallagsstøtte for 2017. To arrangementer 

mottok 5000 kr hver i ekstraordinær arrangementsstøtte. HIFO Bodø og HIFO Tromsø arrangerte i mai 

2017 felles helgeseminar i Steigen. HIFO Agder arrangerte foredragskveld i samarbeid med 

historiestudentene ved UiA. 
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Sekretariat og daglig drift 
Fra 2015 har HIFOs arbeidsutvalg og sekretariatet hatt sin base ved Institutt for arkeologi, historie og 

konservering (IAKH) ved Universitetet i Oslo. I likhet med tidligere praksis ved Institutt for arkeologi, 

historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Institutt for historie og 

religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø har også IAKH stilt kontorplass og infrastruktur til 

rådighet for arbeidsutvalget, sekretær og redaktør i medlemsbladet. HIFO er svært takknemlig for den 

støtten og velviljen som instituttene har utvist.  

Sekretær har ansvar for kontordrift og medlemskontakt, samt oppgaver opp mot styreleder, kasserer 

og arbeidsutvalg. Styreleder og sekretær har tatt ansvar for HIFOs daglige drift. Sammen med skifte av 

sekretær høsten 2016 ble rutiner for sekretær oppdatert. Sommeren 2017 ble det valgt ny kasserer og 

foreningen skiftet økonomisystem, og etter dette skiftet har også sekretær tatt over flere av 

kassererens oppgaver i økonomiarbeidet. Vi ser imidlertid at dette er en kontinuerlig prosess, og at 

det er behov for fortsatt fokus på dette.   

Styreleder og sekretær arbeidet effektivt på våren 2017 med purrearbeid for å få inn alle 

medlemskontingenter så tidlig som mulig. Arbeidet var vellykket, og det var få ubetalte kontingenter i 

forhold til tidligere år. Høsten 2017 jobbet HIFO for medlemsrekruttering blant studenter, ved å tilby 

studentmedlemskap (uten HT) ut året for kun 100 kr. Kampanjen ga HIFO 25 nye medlemmer.  

Medlemsinformasjon på e-post og digitalt 

De senere år har HIFO-styret og kontorsekretæren arbeidet for at alle medlemmer i organisasjonen 

skal være registrert med oppdatert e-postadresse i medlemsregisteret. Dreiningen mot å publisere 

informasjon digitalt, gjør at organisasjonen kan frigjøre ressurser som tidligere har vært benyttet til 

utsendelse av brev. Gjennom epostlisten HIFO-net har det blitt formidlet arrangementer og 

oppdrag/stillingsutlysninger. 

HIFO lanserte i 2017 ny hjemmeside, og foreningen har etter det prioritert en digital satsning, både på 

nettsiden og på Facebook. Hjemmesiden og Facebook-siden brukes nå sammen og mer aktivt enn 

tidligere, også til å poste enkelte innlegg fra Historikeren. Facebook-siden administreres av styreleder 

og sekretær. Historisk tidsskrift blir fra og med 2018 publisert Open Access, og HIFO ønsker nå å koble 

publiseringen tettere til hjemmesiden og Facebook, for å gjøre HT mer tilgjengelig for HIFOs 

medlemmer og andre historieinteresserte.  

Arkiv  

Den norske historiske forenings arkiv for perioden 1870–1944 er overført Riksarkivet (RA/PA-0274). 

Arkivet fra 1980-tallet har HIFO selv ansvar for. Høsten 2016 ble vår avtale om deponering av arkivet 

hos Museum Vest i Bergen avsluttet, og arkivet ble flyttet til Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. Arkivet 

behøver å bli gjennomgått på nytt, men grunnet for lite tid og ressurser er dette ennå ikke blitt gjort. 

Arkivmaterialet stammer i hovedsak fra de historiefaglige miljøene i Oslo og Bergen, mens årganger av 

HT har blitt sendt til arkivet også fra Tromsø. 
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HIFOs ØKONOMI 
Skrevet før revisormelding. 

Regnskapet for 2017 er gjort opp med et overskudd på 113 688 kroner. Historiedagenes, 

skoleseksjonens og lokallagenes økonomi er ikke inkludert i HIFOs hovedregnskap. 

De totale inntektene ble 559 692 kroner i 2017, over 50 000 kr over budsjettert inntekt. Kontingentene 

utgjør den viktigste inntektsposten og ligger akkurat på budsjett. HIFO har slitt noe med å innhente 

annonsører til i Historikeren og på HIFO-nett, og annonseinntektene er derfor lavere enn forventet. 

HIFO fikk som vanlig royalties for eierskapet i Scandinavian Journal of History, og disse endte opp med 

å bli noe høyere enn forventet. Organisasjonen mottok i 2017 50 000 kr i støtte fra universiteter og 

høyskoler, litt under budsjettert nivå. Fagmiljøene som støttet HIFO i 2017 var Universitetet i Oslo, 

Universitetet i Agder, NTNU, Universitetet i Tromsø, Handelshøyskolen BI, Høgskulen i Volda og 

Universitetet i Stavanger.  

Det utslagsgivende overskuddet på inntektssiden ligger under budsjettposten «andre inntekter», og 

skyldes hovedsakelig et stort overskudd fra Historisk tidsskrift. HIFO mottok også halvparten av 

overskuddet for Historisk tidsskrift for 2017 fra Universitetsforlaget, tilsammen 47 678 kroner. HIFO 

mottok deler av overskuddet fra HT for første gang i 2016, og hadde ikke budsjettert med å motta et 

så stort beløp også i 2017. Inntekten gir derfor et stort positivt utslag på regnskapet. I tillegg ble flere 

mindre overskudd fra tidligere Norske historiedager ført på budsjettet fra 2017. De forventete 

inntektene innenfor denne budsjettposten havnet ca. på budsjett. HIFO mottok 20 263 kroner i 

momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. HIFO fikk i 2017 som avtalt med 

Universitetsforlaget overført 50 kroner per betalende medlem, til sammen 37 908 kroner, som 

kompensasjon for fakturering av HT-abonnement. 

HIFO mottok i 2013 125 000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord til utdeling som stipend, fordelt over fem år 

(2015– 2019). Tilskuddet er satt på egen konto som bundne midler. De årlig utdelte beløpene (25 000 

kroner), blir først ført som inntekt det året utdeling finner sted.  

Utgiftene for 2017 ble 446 004 kroner, rundt 60 000 kr under budsjett. Den største utgiftsposten på 

126 125 kroner gjelder utgivelsen av Historikeren, en prioritert oppgave for organisasjonen. I 2017 

mottok åtte lokallag ordinære overføringer, og to lokallag mottok 5000 kr hver i ekstraordinær 

arrangementsstøtte. Møteutgiftene var lavere enn forventet og utgiftene til både årsmøtet og 

lokallagsseminaret havnet en god del under budsjett. De internasjonale kontingentene havnet på 

budsjett, mens utgiftene i forbindelse med nordisk samarbeid havnet rett under budsjett. 

Kontorutgiftene havnet under budsjett, da foreningen hadde budsjettert med ekstra utgifter til 

markedsføringstiltak, blant annet design og trykk av nytt informasjonsmateriell, men det ble ikke brukt 

like mye penger på dette som forventet. Lønnsutgifter til sekretær havnet også godt under budsjett.  

Inntektene til HIFO er begrensede, men med de tidligere rammebetingelsene har den økonomiske 

statusen til foreningen etter styrets vurdering vært god. Både inntekter og utgifter har pleid å være 

relativt forutsigbare. Etter HTs overgang til Open Access er situasjonen mer usikker. HIFO vil som de 

siste årene ikke motta faktureringskompensasjon eller overskudd fra tidsskriftet, utgiftene til 

papirutgaven er usikre og foreningen har fryktet medlemsfrafall etter at HT ble tatt ut av det vanlige 

medlemskapet. Per april 2018 mangler HIFO fortsatt mange medlemskontingenter, men det tyder på 

at dette skyldes et nytt økonomisystem og ikke overgangen til Open Access. Sekretariatet gjør et arbeid 
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for å innhente disse kontingentene, men situasjonen kan bli kritisk hvis foreningen ikke klarer å hente 

inn størsteparten av disse.  

Budsjettet for 2018 viderefører de faste utgiftene og inntektene, men har flere store endringer. 

Etter at Historisk tidsskrift nå publiseres Open Access har kontingenten blitt satt ned fra 690,– for 

ordinære medlemmer og 380,– for studentmedlemmer og familiemedlemmer til henholdsvis 550,– og 

300,–. Budsjettposten for medlemskontingent blir allikevel en del høyere, da utgiftene til trykking av 

HT nå regnes som en del av HIFOs regnskap, mens HTs økonomi tidligere ble tatt ut av regnskapet både 

på inntekts- og utgiftssiden. Alle medlemmer mottok første utgaven av HT i papirutgave, og fikk tilbud 

om abonnement resten av året for 200 kr. Etter forfallsdato har … medlemmer betalt fakturaen. Den 

samlede prisen for HT på papir er ikke sikker, men det forventes at utgiftene til papirutgaven i 2018 

blir endel høyere enn inntekten. Styret ønsker å tilby papirutgaven også i 2019, men må ta en vurdering 

på om det er gjennomførbart økonomisk.  

Inntektsposten «Andre inntekter» er justert ned i forhold til tidligere år, fordi HIFO ikke vil motta 

verken faktureringskompensasjon eller overskudd fra Universitetsforlaget i 2018. 

Det største budsjettposten blir en avsetning på 150 000 kroner som stilles til styrets rådighet for 

markering av HIFOs 150-års jubileum i 2019. Jubileumsmidlene tas fra organisasjonens egenkapital og 

vil bli investert i jubileumsaktiviteter og -materiell både på sentralt og lokalt nivå som styrker 

organisasjonens stilling blant egne og potensielle medlemmer og i offentligheten. Posten til 

styremøte/lokallagsseminar er i 2018 økt med 20 000 kr, da styret ser behovet for lengere samlinger 

for å få diskutert foreningens kommende jubileumssatsning.  

Framlegg for budsjett for 2019 viderefører i stor grad inntekts- og utgiftsnivået for 2018. Avsetningen 

for jubileet føres her både på inntekts- og utgiftssiden. 30 000 kr av pengene settes av til ekstraordinær 

støtte til lokallagene til jubileumsrelaterte arrangementer. 

Styret øker også reisestipendsposten med 10 000 kr til 30 000 kr fra 2019, som vil utlyses høsten 2018.  
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AKTUELLE SAKER FOR STYREÅRET 2018–2019 

Planer for Den norske historiske forening (HIFO) 150 års-jubileum 

Den norske historiske forening ble stiftet i 1869. Fra 1871 utkom Historisk tidsskrift. Det er dermed 

150-årsjubileum for foreningen i 2019, en anledning som bør markeres for å skape synlighet om 

historikere og historieforskning i Norge og for, i tråd med HIFOs hovedmål, å styrke historiefaget og 

fremme historieforskning. Det er to hovedmålgrupper for aktivitetene: historikerne selv og et mer 

allment, historieinteressert publikum. 

De norske historiedager 2019 vil bli årets store, samlende begivenhet. Historiedagene vil avholdes 14.–

16. juni i Tønsberg. Tema vil ta utgangspunkt i jubileet og norsk historieforskning. 

Historisk tidsskrift vil publisere et spesialnummer med historiografisk vinkling, ikke minst med vekt på 

de siste 25 år. Vi håper fortsatt det vil bli mulig å få gjort alle årganger av HT digitalt tilgjengelig i 

sammenheng med jubileet. Det vil også bli en artikkelserie i tilknytning til jubileet i Historikeren. 

Styret ønsker å gjennomføre kåringer i sammenheng med jubileet, med fokus historiefagets aktører. I 

sammenheng med offentliggjøring av kåringene ønsker vi å avholde et arrangement i Oslo. Styret vil 

arbeidet med konkretiseringen av dette, samt oppnevne komiteer. 

Styret vil oppfordre alle lokallagene til å markere jubileet med arrangementer, debatter og 

ekskursjoner. Styret vil tilrettelegge for informasjons- og ideutveksling mellom lokallagene til 

arrangementer, samtidig som det er budsjettert med ekstra arrangementsstøtte lokallagene kan søke 

om. 

Styret vil, i samarbeid med Store Norske Leksikon, initiere en dugnad for oppdatering av 

historiekunnskapen i Norge, ved å «pusse opp» artikler på Store norske leksikon. 

Gjennom de forskjellige tiltakene som her skisseres håper vi at HIFO150 vil styrke samholdet blant 

historikere i Norge, samt synliggjøre oss i en større offentlighet. 

Styret vil fortsette arbeidet med jubileet i samarbeid med lokallagene, arrangør av Historiedagene 

2019 og redaksjonen i Historisk tidsskrift. 

Historisk tidsskrift og Open Access 

Historisk tidsskrift ble fra og med utgave nr. 1, 2018, publisert med åpen tilgang (Open Access). 

Styret innstilte i utgangspunktet til å utsette overgangen til OA til 2019 på årsmøtet i 2017. 

Rett før årsmøtet fikk vi informasjon om at det ikke ville bli mulig å søke publiseringsstøtte fra CERES i 

2018 for overgang til OA i 2019, og styret fikk derfor på årsmøtet i 2017 fullmakt til å ta avgjørelsen 

om overgang til OA etter en vurdering av de økonomiske betingelsene en tildeling ville gi.  

Universitetsforlaget søkte på vegne av HIFO om publiseringsstøtte til Historisk tidsskrift for perioden 

2018–2020 sommeren 2017. I november kunne vi fastslå at CERES innvilget vår søknad uten kutt i 

budsjettet. Det var derfor ingen grunn til ikke å gjennomføre en overgang til OA fra og med nr. 1:2018 

av HT etter styrets vurdering. Publiseringsstøtten er som nevnt tildelt for tre år, frem til og med 2020. 

Det vil da bli gjennomført en evaluering av ordningen, og hva utfallet av denne vil være er usikkert.  
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Finansieringsmodellen som vi nå har er en konsortiemodell hvor publisering i HT ikke vil medføre en 

forfatteravgift, men finansieres fra CERES og forskningsinstitusjonene, med departementet som 

garantist. Det vil fortsatt være viktig at publisering i tidsskriftet ikke blir belastet med en avgift, og 

dette er noe HIFO må ha fokus på i årene fremover. Finansieringsmodellen vil også være sårbar hvis 

enkelte fagmiljøer ikke publiserer i tidsskriftene, og heller ikke vil bidra økonomisk til 

finansieringsmodellen. Hvis departementet mener alvor med at det skal være norskspråklige 

vitenskapelige tidsskrifter må dette også medføre insentiver til publisering i disse, all den tid 

vitenskapelig publisering i stor grad rettes mot engelskspråklige vitenskapelige tidsskrifter etter krav 

om bl.a. internasjonalisering.  

Angående fortsatt publisering av Historisk tidsskrift på papir har dette vært ønsket av styret som et 

tilbud om en frivillig ordning. Vi valgte derfor å trykke nr. 1:2018 på papir og distribuere det til alle 

medlemmer. Vi har deretter sendt ut tilbud, med faktura, om eksklusivt abonnement i 2018 for kr. 

200,-.  Per 1.5.2018 var det 194 som hadde betalt abonnement.  

Videre publisering av HT på papir er avhengig av interesse fra medlemmene og hvorvidt dette gjør 

papirutgaven selvfinansiert, da HIFO ikke har anledning til å sponse papirabonnement for et mindretall 

av dets medlemmer.  

Fra 1. januar 2019 vil redaksjonen være tilknyttet Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitskap – AHKR – ved Universitet i Bergen. Hovedredaktør blir Frode Ulven.  

Arkivverket  

HIFOs styre har fortsatt fokus på utviklingen i Arkivverket.  

HIFO er fortsatt opptatt av at historie- og arkivfaglig kompetanse må sikres på det enkelte statsarkiv 

og i Riksarkivet. Vi er bekymret for utviklingen, og frykter at vital kunnskap om deler av de historiske 

arkivene kan forsvinne i sammenheng med naturlige avganger. I en del tilfeller er dette kunnskap som 

svært vanskelig vil la seg erstatte, og som igjen vil forringe muligheten til å utnytte arkivmaterialet til 

forskning og formidling. 

I august 2018 utnevnte regjeringen et arkivlovutvalg som skal levere en utredning om arkivsektoren 

og forberedelse til en proposisjon til en ny arkivlov. Utvalget skal avslutte sitt arbeid i mars 2019. Vi er 

bedt om å bidra inn i arbeidet til utvalget, noe vi vil prioritere. 

Styreleder har deltatt ved to anledninger; under Privatarkivkonferansen i mars, arrangert av 

Arkivforbundet, og under Arkivpolitisk seminar, arrangert av Senterpartiet på Stortinget, og lagt frem 

HIFOs hovedbekymringer for utviklingen i arkivsektoren. 

Under Historiedagene i Kristiansand vil HIFO arrangere en paneldebatt med aktører fra arkivsektoren 

og forskere for å diskutere forskningens kår i arkivene fremover. 

Historikeren nr. 2:2018 vil ha flere artikler vedrørende arkivsaken, og vi vil fortsette å informere om 

arkivspørsmål der og gjennom hifo.no og facebook-siden til HIFO. 

 

  



10 
 

STYRETS VURDERING AV VIRKSOMHETEN 
Styreåret 2017–2019 har som det foregående vært et aktivt arbeidsår for HIFO.  

Arbeidsplanen har dannet grunnlaget for styrets arbeid, og utover den daglige driften har konsentrert 

seg om de allerede uthevede Aktuelle sakene. 

Grunnet de endrede betingelsene rundt overgangen til Open Access for Historisk tidsskrift førte dette 

til behov for økt fokus utøver høsten, og en vurdering av forskjellige scenarioer. I løpet av våren har 

arbeidet med Historisk tidsskrift også konsentrert seg om tidsskriftets utvikling i et lengre perspektiv, 

samt arbeidet med en ny redaksjon. Prosessen rundt Arkivverket krever fortsatt arbeid, men fokus har 

i det siste rettet seg mot arbeidet til Arkivlovutvalget. 

HIFOs 150-års jubileum neste år har også preget styrets arbeid det siste året. Tema for 

lokallagsseminaret høsten 2017 var jubileet, og vi arrangerte i den sammenheng en workshop hvor 

alle lokallagene hadde mulighet til å komme med innspill. Under styremøtet i april 2018 ble de 

forskjellige tiltakene for neste års jubileum konkretisert, og arrangør av neste års Historiedager var 

invitert til å delta, da dette, naturlig nok, vil være det viktigste arrangementet for hele organisasjonen.  

Styreleder har deltatt jevnlig i møter med Kulturvernforbundet, og vararepresentant i styret, Synne 

Corell, har vært aktiv i styret til Kulturvernforbundet. Dette er en viktig møteplass for beslektede 

organisasjoner, og styret vurderer videre deltakelse som viktig.  

Arbeid med digital tilgjengeliggjøring av eldre utgaver av Historisk tidsskrift har ikke blitt avklart i løpet 

av det siste året på grunn av rettighetsavklaringer og forhandlinger mellom de forskjellige 

organisasjonene dette omfatter. Vi må derfor avvente disse forhandlingene, men vil fortsette arbeidet 

fremover, og håper på en løsning i løpet av neste styreperiode.  

Regnskapet for 2017 ble gjort opp med et overskudd på 113 688 kroner. En stor del av overskuddet 

stammer fra overskudd fra Historisk tidsskrift. Se ellers HIFOs økonomi. 

Styret vurderer den økonomiske situasjonen for god per i dag. Både inntekter og utgifter har vært 

relativt forutsigbare. Imidlertid er inntektene til HIFO er begrensede og vi er nå i en mer sårbar 

situasjon på grunn av bortfallet av Historisk tidsskrift som en del av medlemskapet. Hvordan dette vil 

påvirke medlemstallet og organisasjonens inntekter er derfor uavklart, og det knytter seg en viss 

spenning til dette. 

Innenfor dagens begrensede økonomiske og organisatoriske rammeverk må det derfor foretas klare 

prioriteringer, og ethvert nytt initiativ krever en nøye økonomisk overveielse. HIFO har budsjettert 

med underskudd i regnskapet for 2018. Underskuddet er beregnet som midler til tiltak i sammenheng 

med organisasjonens 150-års jubileum, og vil i utgangspunktet bli hentet fra egenkapitalen. 

Foreningen budsjetterer foreløpig med et lite underskudd i 2019. Dette skyldes fortsatt stor usikkerhet 

for prisen for HT på papir. Budsjettet skal revideres og balanseres så snart det er mulig.  

Det er et ønske om økte inntekter, og dette er en problemstilling som må ha høy prioritet i den 

kommende styreperioden.  Medlemsutviklingen har ikke endret seg vesentlig de siste årene. Det 

viktigste rekrutteringstiltaket er ordningen med subsidiert medlemskap for nylig uteksaminerte 

mastergradskandidater, og her burde en viss økning være mulig. Det bør også være et potensial for å 

verve flere medlemmer ved forskningsinstitusjonene, og i museums- og arkivsektoren. Styret skal 
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derfor gjennomføre flere verve-kampanjer i løpet av neste styreperiode, blant annet en gjentakelse av 

fjorårets kampanje mot nye master-studenter. Det er også et større potensial i overføringene fra UH-

sektoren, der færre institusjoner bidrar. Styret vil understreke at støtten fra institusjonene er 

avgjørende for organisasjonen, både økonomisk og moralsk. 

Styret oppfatter at HIFO er en veletablert og veldrevet organisasjon med stadig vekst i virksomheten. 

Med større økonomisk handlingsrom vil HIFO kunne utvide det administrative apparatet og ha et 

høyere ambisjonsnivå for de ulike sidene av foreningens virksomhet. Det er et sterkt ønske fra styrets 

side at HIFO i fremtiden får økt sine eksterne overføringer, både for å opparbeide et økonomisk 

sikkerhetsnett og for å øke organisasjonens handlingsrom. Det må fremheves at dugnadsånden 

fortsatt er levende i alle deler av organisasjonen, både sentralt og lokalt, til glede og nytte for hele 

historieprofesjonen.   
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DEL II: ORIENTERINGER OM HIFOs VIRKSOMHET 

HIFOs STIPENDER OG PRISER 
Reisestipender for 2018 

Det har de senere årene vært prioritert å fordele midlene til reisestipend på færre, men større 

stipender. I tillegg er det et ønske fra styrets side om at medlemmer som ikke har andre muligheter 

for finansiering av faglige reiser skal kunne prioriteres. 

Til søknadsfristen for stipend for 2018 kom det inn 18 søknader. Tildeling ble foretatt i desember 2017, 

og midlene (kr. 20 000) ble fordelt mellom fire av søkerne. Føringene fra 2010 ble fulgt, slik at søkere 

med studentstatus eller uten institusjonell tilknytning ble prioritert. Årets stipendmidler gikk til to 

studenter og to frilanshistorikere. Stipendet lyses neste gang ut i september 2018, med søknadsfrist i 

november og tildeling i januar 2019. Styret har vedtatt å øke posten til 30 000 kr fra neste utlysning. 

Sverre Steen-prisen 

HIFO deler hvert år ut Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie på høyt faglig nivå. 

Prisen skal primært tildeles én eller flere personer som i løpet av foregående år har utmerket seg ved 

ypperlig formidling av historie på høyt faglig nivå, men kan også tildeles for en persons samlede 

formidlingsvirksomhet.  

Sverre Steen-prisen for 2017 ble tildelt professor Einar Niemi ved Universitet i Agder. Priskomiteen har 

bestått av Sigrun Høgetveit Berg, Jorunn Bjørgum og Gunnar W. Knutsen. For juryens begrunnelse, se 

hifo.no. 

HT-prisen for nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift 

Prisen ble opprettet høsten 2009 og skal gå til det mest nyskapende bidraget til Historisk tidsskrift i 

løpet av kalenderåret. HIFO vil med dette bidra til å synliggjøre Historisk tidsskrift som den fremste 

norske publiseringskanalen for faghistorikere, samt stimulere historikere i Norge til å skrive 

nyskapende, substansielle og gjennomarbeidede bidrag til tidsskriftet.  

HT-prisen for årgangen 2016 ble tildelt Fredrik W. Thue for artiklene «Å bemektige seg fortiden. Jens 

Arup Seips metodologiske modernisme» og «En modernist krysser sitt spor. Jens Arup Seips nittende 

århundre» i Historisk tidsskrift nr. 1/2016 og 2/2016. Juryen for 2016-årgangen besto av Lena Aarekol, 

Karen Arup Seip og Even Lange. For juryens begrunnelse, se hifo.no. 

Fritt Ord-stipend 

Siden 1994 har HIFO stimulert nyeksaminerte hovedfags-/mastergradskandidater i historie med 

tildeling av et årlig publiseringsstipend. Ordningen har siden 1999 vært finansiert av Institusjonen Fritt 

Ord, og stipendet er utgjør nå 25 000 kr. I 2013 fikk HIFO tildelt nye stipendmidler fra Fritt Ord for 

perioden fram til 2019, noe styret er svært takknemlig for. HIFO mener prisen er et svært godt tiltak 

for å øke oppmerksomheten om historiefaget særlig blant unge historikere, og oppfordrer lokallag og 

institutter til å fortsette å nominere kandidater fra sine studentmiljø til prisen. 

HIFOs Fritt Ord-stipend for innleverte mastergradsoppgaver i 2016 ble tildelt Heidi Cecilie Vekony 

Olsen for masteroppgaven «Utforming og gjennomføring av norsk humanitær hjelp etter opprøret i 

Ungarn, 1956-57», levert ved Universitetet i Oslo høsten 2016. Juryen for HIFOs Fritt Ord-stipend besto 

av Bjørg Seland, Jakob Maliks og Dunja Blazevic. For juryens begrunnelse, se hifo.no. 
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HIFOs ARRANGEMENTER OG ARRANGEMENTER DER HIFO ER PARTNER 
Norske historiedager 

En av HIFOs viktigste oppgaver er å ta ansvar for at Norske historiedager arrangeres. Fra og med 2009 

har styret i HIFO besluttet at Norske historiedager skal være normalbetegnelsen for HIFOs årlige 

nasjonale konferanse for faghistorikere.  

Styret har hatt kontakt med arrangør av Historiedagene 2018 fortløpende, og ser nå frem til 

Historiedagene 2019 og 2020. 

Norske historiedager 2017 

HIFO Trøndelag og Historisk institutt ved NTNU var arrangør av Norske historiedager 2017. 

Historiedagene fant sted 23.-25. juni i Trondheim, og hovedtemaet var «Omveltninger: Reform og 

revolusjon», som markerte både 500 årsjubileet for reformasjonen og 100 års jubileet for den russiske 

revolusjon. Det ble holdt tre plenumssesjoner, 16 parallellsesjoner og syv frie foredrag, både på og 

utenfor hovedtemaet. I tillegg til det brede faglige programmet ble det arrangert fem ekskursjoner i 

Trondheim og omegn, samt konsert i Nidarosdomen, mottakelse i Erkebispegården og festmiddag. 

Arrangementskomiteen var ledet av Jacob Maliks. 

Det var ca. 170 deltagere på Norske historiedager 2017. Historiedagene fikk 75 000 kr. i støtte fra Fritt 

Ord. I tillegg støttet Humanistisk fakultet, Fakultet for lærer- og tolkeutdanning sammen med 

instituttet arrangementet med 180 000 kr., som inkluderte administrative ressurser, 

konferansemateriell og mottakelse.  

Norske historiedager 2018 

HIFO Agder har i samarbeid med Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA tatt på seg 

arrangementet Norske historiedager 2018. Historiedagene arrangeres 1.-3. juni, og hovedtemaet er 

«Historikerne i samfunnet». Arrangementskomiteen for Norske historiedager 2018 ledes av Harald 

Rinde.  

Det er planlagt tre plenumssesjoner, med åpnings- og avslutningssesjon og en paneldebatt lørdag 

formiddag. Det blir også totalt 34 parallellsesjoner og åtte frie foredrag, sammen med fire 

ekskursjoner. Mottagelsen fredag kveld finner sted i Kristiansand rådhus, og det avholdes festmiddag 

på lørdagen.   

Lokallagsseminar i Oslo 2017 

Lokallagsseminaret 2017 ble avholdt 17.–18. november på Sjøfartsmuseet i Bergen. Seminaret ble 

storslagent åpnet av Bergens ordfører Marte Mjøs Persen og videre fulgte en workshop om HIFOs 150-

årsjubileum i 2019. Etter middagen ble det holdt samtale og diskusjon om politisk historiebruk, 

stedsidentitet og regionalisme, ledet av Yngve Flo. Seminaret fortsatte lørdag formiddag med 

omvisning ved Sjøfartsmuseet ledet av museumsdirektør og vara til HIFO-styret Per Kristian Sebak. 

Seminaret ble avsluttet med samtale om organisasjonsarbeid og organisasjonskompetanse.  

Det var god deltakelse på lokallagsseminaret, lokallagene fra Bergen, Østlandet, Agder, Rogaland, Sogn 

og Fjordane og Nordvestlandet sendte representanter. 

Styret vil sterkt anbefale at lokallagsstyrene prioriterer å sende deltakere på lokallagsseminaret. Dette 

bør også følges opp av styret som i god til må fastsette tidspunkt og sted for seminaret. 
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HIFOs PUBLIKASJONER 

Historikeren 

Historikerens redaksjon har i perioden holdt til i Oslo, med møter på Institutt for arkeologi, 

konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo og Norsk Lokalhistorisk Institutt. Amund Pedersen 

har vært redaktør, og med seg i redaksjonen har han hatt Håvard Brede Aven, Vibeke Kieding Banik, 

Nora Rodin, Tiago Matos og Henrik Olav Mathiesen 

Oslo-redaksjonen har fulgt opp grunnlaget som er blitt lagt for Historikeren fra tidligere redaksjoner, 

og har satset videre på faglig stoff som speiler aktuelle problemstillinger for foreningens medlemmer. 

Som internt meldingsblad gir Historikeren medlemmene mulighet til å følge faglige og fagpolitiske 

diskusjoner som utspiller seg i nasjonale og internasjonale historikerkonferanser der HIFO er 

representert.  

Sakene sorteres under ulike spalter som mer eller mindre er faste: «Nyheter» (generelt aktualitetsstoff 

for historikere), «HIFO-nytt» (organisasjonsstoff, sentralt), «Lokallag» (organisasjonsstoff, lokalt), 

«HIFO skole» (nytt fra skoleseksjonen), «Seniors perspektiv» (intervju med en erfaren historiker), 

«Reisebrevet» (jf. HIFOs reisestipend) og «Fotospalten» (samarbeid med Nasjonalbibliotekets Arthur 

Tennøe). «Digital historie» har blitt en noe mer irregulær spalte, i 2017 blant annet med test av 

Arkivverkets skolesider. Historikeren har i 2017 trykket minneord over Jørgen Eliassen og Sølvi Sogner. 

Redaksjonen har fulgt opp etableringen av en tradisjon for å liste opp fjorårets doktorgrader i ett av 

årets første numre. Norske historiedager, lokallagseminar samt de nordiske historiekonferansene 

dekkes av redaksjonen, med god hjelp av lokale frivillige skribenter. Redaksjonen opplever et jevnt 

tilsig av artikler fra medlemmene og mange av dem er brukbare, både med tanke på kvalitet og 

vinkling. Historikeren har allikevel ikke anledning til å trykke alt som kommer inn. 

Redaksjonen har hatt flere møter, og har ellers arbeidet på epost og i en felles Dropbox-mappe. 

Medlemmene av redaksjonen jobber til daglig med historie i ulike stillinger, både i og utenfor 

akademia, noe som forhåpentligvis har bidratt til å skape bredde og variasjon i bladet.  

Historisk tidsskrift (HT) 

HIFO er eier av fagtidsskriftet Historisk tidsskrift. Utgivelsen av tidsskriftet har vært regulert gjennom 

utgiveravtale mellom HIFO og Universitetsforlaget, datert 1. januar 2012, og tillegg til avtalen gjeldene 

fra 1.1.2016 (signert 17/10-16). For HIFOs og HTs del har dette vært en god avtale, og styret har de 

beste forhåpninger om et godt samarbeid med Universitetsforlaget i årene framover.  

Fra 1. januar 2015 har redaksjonen vært knyttet til Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT 

Norges arktiske universitet i Tromsø. Narve Fulsås er hovedredaktør, og med seg i redaksjonen har han 

Richard Holt, Harald Dag Jølle og Kari Aga Myklebost. Maria Purtoft har hatt stillingen som 

redaksjonssekretær. HIFO er representert i redaksjonsrådet ved Ruth Hemstad. 

Universitetsforlaget har ansvar for å utarbeide regnskap og budsjett for tidsskriftet. Tidsskriftets 

økonomi er god, og det har fra 2016 vært drevet uten støtte fra Norges forskningsråd. Dette førte til 

at HIFO fikk overført et overskudd for 2017 fra Universitetsforlaget.  

Fra og med 2013 befinner HT seg på nivå 1 i det nasjonale systemet for vitenskapelig rapportering. 

HIFO vil imidlertid fortsette arbeidet for å bevare HTs vitenskapelige kvalitet. På grunn av den tidligere 

merknaden fra redaksjonen om en høyere manuskripttilgang, samt bedre kjønnsbalanse blant 
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bidragsyterne ble det på slutten av 2017 reist en større debatt, hvor spesielt kjønnsbalansen ble 

problematisert. Denne debatten ble omtalt i Historikeren nr. 1:2018. Redaksjonen vil derfor 

understreke at de har fokus på denne problemstillingen, og ønsker seg flere bidrag fra kvinner. De 

ønsker også å oppfordre flere miljøer til å sende manus til redaksjonen.  

Fra 1. januar 2019 vil redaksjonen være tilknyttet Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitskap – AHKR – ved Universitet i Bergen. Hovedredaktør blir Frode Ulven. 

I likhet med den foregående perioden har HIFOs leder også i år hatt et særlig ansvar for tidsskriftet og 

kontakt med forlaget. På grunn av overgangen til åpen publisering (OA) har dette arbeidet med 

tidsskriftet vært en hovedoppgave for styret. Leder har hatt flere møter med Universitetsforlaget.  

Scandinavian Journal of History 

Tidsskriftet Scandinavian Journal of History (SJH) eies av de nordiske historikerforeningene i fellesskap. 

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i året. Fredrik Thue ble oppnevnt av HIFOs styre som ny norsk 

redaktør fra høsten 2015. Stillingen som hovedredaktør er fra 2016 delt mellom Klaus Petersen og 

Rasmus Mariager, begge Danmark. De øvrige redaksjons-medlemmene er, foruten Fredrik Thue, Kirsi 

Salonen (Finland), Mart Kuldkepp (England) og Ragnheiður Kristjánsdóttir (Island).  

Tidsskriftet har fra og med 2017 blitt hevet til nivå 2-status i det nasjonale systemet for vitenskapelig 

rapportering. Både HIFO og Nasjonalt fagråd for historie har vært aktive pådrivere for å få til denne 

nivåhevingen.  

Som deleiere av tidsskriftet mottar HIFO årlig utbetaling av royalties fra forlaget Taylor & Francis (se 

under økonomi). Noe av dette beløpet brukes til å dekke reiseutgifter for den norske redaktøren. 

NORDISK ARBEID 

Nordiska historikerkommittén (NHS) 

Under Det 27. nordiske historikermøtet ved Universitetet i Tromsø i 2011 tok HIFO initiativ til en egen 

rundebordsesjon hvor man drøftet tidligere erfaringer og utfordringer ved nordisk 

historikersamarbeid, samt hvordan et nytt nettverk best kan forankres slik at man sørger for 

forutsigbarhet. Det var stor enighet om at fastere strukturer vil være av det gode, både for 

arrangeringen av de nordiske historikermøtene, og for koordinering av nordisk aktivitet innenfor 

rammene av CISH.  

Som et resultat av rundebordsesjonen ble det i løpet av 2012 valgt representanter og 

vararepresentanter fra alle de nordiske søsterorganisasjonene (inkludert både den finskspråklige og 

svenskspråklige historikerorganisasjonen i Finland) til en ny nordisk komite for historikersamarbeid. I 

komiteen er også fellesorganet Scandinavian Journal of History representert (ved hovedredaktør), 

samt vertsinstitusjonen for det kommende nordiske historikermøtet (ved leder av den lokale 

organisasjonskomiteen).  

Den nye nordiske komiteen avholdt konstituerende møte i november 2013 på Sommarøy utenfor 

Tromsø, der vedtekter for komiteen ble utarbeidet. Møter ble deretter avholdt i tilknytning til det 

nordiske historikermøtet i Joensuu i august 2014, ved Centre for Nordic Studies (CENS) ved 

Universitetet i Helsinki i mars 2016 og i tilknytning til det nordiske historikermøtet i Aalborg i august 

2017. CENS har tatt på seg sekretariatsansvar for komiteen og har utarbeidet forslag til en komité for 
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nordisk historie innenfor CISH som ble behandlet på kongressens generalforsamling i Jinan i august 

2015.  

Fra HIFOs side er det satt av budsjettmidler til videre møter. Norske representanter i komiteen har 

vært Kari Aga Myklebost (hovedrepresentant) og Einar Niemi (vara). Fra høsten 2017 er Ruth Hemstad, 

på vegne av HIFO, norsk representant i komiteen, og Erik Opsahl er vara. 

Nordiska historikerkommittén (NHS) hadde møte i Helsingfors 10.–11. mars 2016. Her ble det 

konstatert at Nordic History Studies nå har blitt godkjent som et fullverdig internasjonalt 

organisasjonsmedlem i CISH. Medlemsavgiften vil være EUR 650, en utgift som tenkes fordelt på de 

nasjonale historikerforeningene. 

I forbindelse med det nordiske møtet i Aalborg i 2017 innstiftet Den nordiske historikerkomiteen en 

nordisk historiebokpris. Prisen skal etter planen deles ut hvert tredje-fjerde år i forbindelse med 

historikermøtene, og formålet er å bidra til interesse rundt nordisk historie. Vinnerne av den første 

nordiske historiebokprisen var Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottosen, for boken 1814 – krig, 

nederlag, frihed. Danmark-Norge under Napoleonskrigene, publisert både i en dansk, norsk og en 

engelsk versjon. I juryen sitter Peter Stadius, Hrefna Róbertsdóttir og Ruth Hemstad. 

Nordiske historikermøter 

Møtene arrangeres hvert tredje/fjerde år på omgang mellom historiemiljøene i de fem nordiske 

landene. I 2007 ble møtet avholdt i Reykjavik på Island, i 2011 ved Universitetet i Tromsø, Norge, i 2014 

i Joensuu, Nord-Karelen, Finland og i 2017 i Aalborg, Danmark. Møtet skriver seg tilbake til 1905, og 

har tradisjonelt samlet mellom 300 og 500 historikere fra de fem nordiske landene.  

Det 30. nordiske historikermøtet vil bli arrangert i Göteborg i 2021 (flyttet ett år frem pga. 

verdenshistoriekongressen i Poznan i 2020). Informasjon om møtet vil bli lagt ut på HIFOs 

hjemmesider.  

INTERNASJONALT ARBEID 

Comité International des Sciences Historiques (CISH) 

HIFO er medlem av Den internasjonale komitéen for historievitenskap, CISH, med den engelske navnet 

International Committee for Historical Sciences (ICHS). Organisasjonen ble dannet av representanter 

fra 19 land i Genéve i 1926. I dag har CISH nasjonale komitéer i 53 land, 30 tematiske internasjonale 

organisasjoner og 8 internasjonale kommisjoner. Fra 2015 er også Nordic History Studies godkjent som 

fullverdig internasjonalt organisasjonsmedlem. CISH sitt viktigste arrangement er Verdenskongressen, 

som arrangeres hvert femte år.  

HIFO var representert på generalforsamlingen i Jinan i august 2015 ved styrerepresentant Lise Kvande, 

hvor hun fremmet HIFOs protest mot visumnekten til Harald Bøckmann. Protesten er ført i referatet 

fra generalforsamlingen 29. august 2015, hvor generalsekretær Marietta Hietala uttrykker, på vegne 

av CISH, misnøye med de kinesiske myndigheters behandling av denne saken.  
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23rd International Congress of Historical Sciences i Poznan, Polen 2020 

Hovedarrangør for verdenskongressen er Den internasjonale komitéen for historievitenskap 

(ICHS/CISH), der HIFO representerer Norge. I 2000 var Universitetet i Oslo vertskap, i 2005 Sydney og 

i 2010 Amsterdam. Verdenskongressen 2015 ble holdt i universitetsbyen Jinan på Shandong-halvøya i 

Kina. Her ble Poznan i Polen valgt som vertskap for Verdenshistoriekongressen i 2020. 

Frist for forslag til sesjoner var 31. januar 2017. Det var tre forslag som ble koordinert gjennom den 

nordiske komiteen. Den norske sesjonen som ble antatt er «The Industrial Revolution and the Rise of 

the Modern World: A New Environmental Perspective», v/Terje Tvedt, UiO/UiB. Det var også to 

sesjoner fra Sverige og Danmark som ble antatt. 

Det er et mål at HIFO skal være representert også på kommende kongresser og generalforsamlinger. 

Neste generalforsamling i regi av CISH blir avholdt i 2020 i Poznan, Polen. 

Network of Concerned Historians  

HIFO er engasjert i solidaritetsarbeid gjennom medlemskap i Network of Concerned Historians (NCH). 

NCH samler og offentliggjør informasjon om forfølgelse og sensur av historikere og samarbeider med 

menneskerettsorganisasjonen NEAR (Network for Education and Academic Rights). Lenker til disse 

organisasjonene er lagt ut på HIFOs nettsider, og organisasjonen har også bidratt til å spre informasjon 

om NCH gjennom medlemsbladet Historikeren. 

HIFOs DELTAKELSE I ANDRE ORGANER 

Norsk lokalhistorisk institutt  

Fra og med 1.1.2017 ble det gjennomført en virksomhetsoverdragelse av Norsk lokalhistorisk institutt 

(NLI) til Nasjonalbiblioteket og mottar ikke lenger egen støtte over statsbudsjettet. Styret er i den 

sammenheng avviklet, men fungerte i 2017 som et fagråd. I perioden 2014–2017 var Finn-Einar 

Eliassen representant for HIFO i styret, med Atle Døssland som vara. Eliassen har fungert som 

nestleder.  

HIFO tok i oktober 2017 kontakt med NLI/NB, sammen med Museumsforbundet og Landslaget for 

lokalhistorie, hvor vi presenterte våre ønsker for at NLI fortsatt skulle være ledet med høy faglig 

kompetanse, og være en møteplass mellom instituttets ansatte og besøkende som jobber med 

forskning og formidling.  Nasjonalbiblioteket har signalisert at de vil ivareta det unike forsknings- og 

arbeidsmiljøet som NLI har representert fremover, men at det ikke er aktuelt med formelle 

påvirkningsorganer.  

Knut Sprauten går av med pensjon før sommeren, og ansettelse av ny leder ved NLI pågår. NLI er nå 

plassert i avdeling Fag og forskning som Norsk lokalhistorisk institutt/seksjon for lokalhistorie (NLI) ved 

Nasjonalbiblioteket.  

HIFO vil ikke lenger delta i NLIs fremtidige arbeid, men vi håper at den viktige kontakten mellom 

fagmiljøene og NLI vil bevares i andre former og at vi sammen kan gi et godt tilbud til oppdragsforskere. 

Nasjonalt fagråd for historie 

HIFO har møterett og forslagsrett i Nasjonalt fagråd for historie. Nasjonalt fagråd er fra høsten 2016 

lokalisert ved IAKH, UiO. Styreleder deltok på møtet i oktober 2017. At Nasjonalt fagråd og 

arbeidsutvalget i HIFO har samme base øker styrets mulighet til å delta i fagrådets møter.   
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Informasjon og referater fra møtene i Nasjonalt fagråd for historie finner en på hjemmesidene til 

Universitets- og høyskolerådet:  

http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/nasjonale_fagrad/oversikt?submethod=org&id=73 

http://www.uhr.no/documents/referat_2017_10_26__64798_.pdf 

Norges kulturvernforbund 

HIFO er medlem av paraplyorganisasjonen Norges kulturvernforbund. Kulturvernforbundet har 24 

landsdekkende medlemsorganisasjoner med over 230 000 medlemmer. På Kulturvernforbundets 

landsmøte 22.–24. april i 2016 ble Synne Corell valgt som vara til forbundets styre for perioden 2016–

2018, og har deltatt i styrets arbeid.  

HIFOs styreleder har gjennom det siste året deltatt jevnlig på forbundets månedlige møter, og HIFO 

deltok på Kulturvernkonferansen 2018 som ble avholdt på Sentralen i Oslo 17. mars.  

Etter styrets oppfatning bør samarbeidet med andre organisasjoner innenfor det materielle og 

immaterielle kulturvernfeltet videreutvikles. Kontaktene innenfor Kulturvernforbundet har tilført HIFO 

organisatorisk kompetanse, og bidrar også til å gjøre organisasjonen mer synlig. 

  

http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/nasjonale_fagrad/oversikt?submethod=org&id=73
http://www.uhr.no/documents/referat_2017_10_26__64798_.pdf
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DEL III: ARBEID RETTET MOT SKOLE OG LÆRERE I HISTORIE 
Skoleseksjonen har i denne perioden bestått av Anne Kjersti Jacobsen (leder), Karsten Korbøl, Herdis 

Wiig, Andreas Bagås Lien og Ane Bjølgerud Hansen. Karsten Korbøl har vært ansatt i 20 prosents stilling 

som koordinator for Skoleseksjonens arbeid. Stillingen er finansiert av Stiftelsen Fritt Ord. 

Skoleseksjonen har hatt jevnlige møter i perioden.  

HIFOs historiekonkurranse «Min familie i historien»  
Arbeidet med historiekonkurransen for skoleelever er skoleseksjonens viktigste oppgave. Arbeidet har 

i første rekke bestått i å utforme oppgaver, ordne trykking og utsendelser av konkurranseinvitasjon, gi 

veiledning til lærere og elever som henvendt seg til skoleseksjonen, samt å organisere juryering og 

premiering.  

Historiekonkurransen «Min familie i historien» er innarbeidet på mange skoler, temaet treffer godt 

med tanke på læreplanene. Åpenheten gjør det lett for elevene å arbeide med en besvarelse etter 

egne interesser og ønsker. Skoleseksjonen ønsker at så mange lærere som mulig bruker konkurransen 

som en del av sin undervisning, og dette er trolig lettere å få til dersom temaet er det samme over tid. 

Det gir forutsigbarhet og gir lærere mulighet til å legge konkurransen inn i årsplanen.  

Juryen i «Min familie i historien» besto av Berit Lundberg, Anne Kjersti Jacobsen og Ketil Knutsen.  

I alt deltok 858 elever. Vinneren i klassen for ungdomsskolen ble Camilla Brodersen Ringen (Kråkerøy 

ungdomsskole, Fredrikstad). I klassen for videregående skole vant Halima Ahmed (Fyrstikkalleen vgs, 

Oslo). Alle prisvinnerne fikk penge- og bokpremie, samt invitasjon til å delta på EUSTORYs History 

Camp. Alle deltakere fikk diplom.  

Historiekonkurransen i 2017/2018 har igjen tittelen «Min familie i historien». Ved innleveringsfristen 

hadde 571 elever sendt inn sine bidrag. Vinnerne vil bli kåret i mai 2018.  

Seminar og etterutdanningstilbud for historielærere  
HIFOs etterutdanningsseminar for historielærere ble arrangert i oktober 2017 i Oslo. Seminarets 
hovedtema var arbeid med historiekonkurransen, samt foredrag om antisemittismens 
intellektuelle forutsetninger, sjøormer, jødisk familiehistorie og fagfornyelsen. Våren 2018 ble det 
arrangert et kveldsseminar (Historiemingling). Arrangementet var tenkt som en møteplass for 
historielærere der de kan diskutere og dele erfaringer. Samarbeidet med Stiftelsen Fritt Ord gjør det 
mulig å arrangere årlige etterutdanningsseminar for lærere. Program for neste høstseminar vil 
foreligge ved skolestart.  

Annen aktivitet  
Karsten Korbøl har sittet i utvalget som har foreslått kjerneelementer i historie i forbindelse med nye 

læreplaner i skolen.  

Skoleseksjonen var til stede på EUSTORYs årsmøte i Torino, i mars 2018 sammen med representanter 

fra alle de 22 medlemslandene.  

Representant for skoleseksjonen deltok også på EUROCLIOs generalforsamling og årlige 

etterutdanningsseminar i Marseilles, Frankrike, i april 2018. 


