
 

 

 

Beretning for HIFO Trøndelag 2015-2016 
Styret har i perioden november 2015 – april 2016 bestått av: 

Leder og kasserer:  Tor Ivar Hansen 

Nestleder:   Magne Brekke Rabben 

Sekretær:   Ragnhild Green Helgås 

Styremedlemmer:  Anders Lervold 

   Maria Antonie Sæther 

   Susann Anett Pedersen (frem til 13.1.16) 

 

HIFO Trøndelag kom i november 2015 på fote igjen etter å ha ligget nede et par års tid. 

Årsmøte ble avholdt 6. november 2015 og et nytt styre kom på plass, og laget har nå kommet 

godt i gang. Styret har lagt ambisjonene for lagets aktiviteter på et moderat nivå og tar sikte 

på å arrangere 2-3 møter per halvår.  

Laget har 68 registrerte medlemmer (per april 2016). Lagets aktivitet har i perioden november 

2015-april 2016 bestått av: 

6.-7. november 2015: arrangør av HIFOs lokallagsseminar. 6. november ble det satt opp et 

faglig program med fire foredrag: Andreas Snildal (Slaktelov med antisemittiske røtter? 

Bakgrunnen for forbudet mot jødisk rituell slaktemåte ca. 1890-1930), Gunnar D. Hatlehol: 

(«Norwegeneinsatz» 1940-45. Organisation Todts arbeidere i Norge og gradene av tvang), 

Tor Einar Fagerland (22. juli-prosjektet), Øyvind Thomassen (Galskapens iscenesettelse: 

Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid). På kvelden ble det 

holdt omvisning på Norsk rettsmuseum og middag for alle deltagerne. 7. november var satt av 

til diskusjon om HIFOs virksomhet og erfaringsutveksling mellom lokallagene. 

24. februar 2016: åpent møte «Med mennesker som handelsvare – den dansk-norske 

slavehandelen», i samarbeid med Trondhjems Sjøfartsmuseum. Jon Olav Hove, postdoktor 

ved Institutt for historiske studier, NTNU, holdt et svært interessant foredrag om dansk-norsk 



slavehandel og Danmark som kolonimakt. Sjøfartsmuseets flotte lokaler var en svært 

passende ramme om arrangementet som trakk ca. 70 tilhørere.  

27. april 2016: åpent møte/ byvandring «En vandring gjennom Bakklandets industrihistorie». 

leder en industrihistorisk byvandring på Bakklandet i Trondheim ledet av professor Pål 

Thonstad Sandvik (Institutt for historiske studier, NTNU), med fokus på industrialiseringen 

på Bakklandet i hundreåret mellom 1840 og 1940. HIFO Trøndelags årsmøte avholdes i 

forkant av arrangementet. 

For øvrig har laget arbeidet med å sette i gang planleggingsarbeidet for Norske historiedager 

2017 i Trondheim. Et samarbeid med Institutt for historiske studier har kommet i stand, og en 

komité er i ferd med å komme på plass. 

HIFO Trøndelag var representert ved leder på regionmøte i Norsk kulturvernforbund 

13.2.2016. 

Styret har avholdt 4 styremøter (2.12.15, 13.1.16, 17.2.16 og 30.3.16). 

 

 

På vegne av styret 2015-2016 

 

 

Tor Ivar Hansen 

leder 


