
Årsmelding Historisk forening Bodø for året april 2013-april 2014 
 

Styret har bestått av 

Alan Hutchinson, kasserer 

Alf Ragnar Nielssen 

Hege Stavseth 

Knut Harald Strand 

Miriam Tveit, leder 

Thomas Andreassen 

 

Styret har avholdt 4 styremøter i 2013 

Medlemstall: 30 (-6 fra 2012) 

 

Arrangementer 

Hifo Bodø har ambisjoner om 3-4 seminar, 1 ekskursjon og 1 julebord hvert år. I tillegg til lokallagets 

medlemmer, inviterer vi også fra en liste med historieinteresserte venner av foreningen. Til 

seminarene inviterer vi åpent og søker å annonsere bredt. 

1. Fjorårets årsmøte ble holdt på Bodø vgs 24. april 2013. Nytt styre ble valgt, etter et 

interimsstyre året før. Foredrag om havsvelget av Sigrid Lockert, master i historie. 

2. Havna i fokus, 12. juli på Nyholmen skanse. Seminar om Bodø havn i fortid, nåtid og framtid. 

Foredrag om Bodø havn fra historiker Wilhelm Karlsen og representant fra Havnesjefen. 

Sommeravslutning for HIFO Bodøs medlemmer med grill. 19 deltakere 

3.  Den årlige ekskursjon fant sted 21. september. Den ble lagt til Sjønsstå gård i Fauske 

kommune, et av Norges få klyngetun. Omvisning av representanter fra stiftelsen, rundt på 

gården og inne i klyngetunets bygninger, samt i innmark. Videre gjorde gruppa en vandring 

på Sulitjelma gruvers gamle ladeplass. Til ekskursjonen ble det leid minibuss fra Bodø av 

Innstranden Idrettslag. Ekskursjonen ble avsluttet med grilling ved elva på Sjønstå. 16 

deltakere. 

4.  Kysthistoriekveld på fyret 5 november. Aktualisering av nordlandskystens historie og 

presentasjon av prosjektet Norges fiskeri- og kysthistorie. Arrangementet var et samarbeid 

med Fortidsminneforeningen Salten lokallag, som stod for lokale. Foredrag ved historikerne 

Alf Ragnar Nielssen, Alan Hutchinson og Gisle Jakhelln med Steinar Aas fra 

Fortidsminneforeningen. Servering av vafler. Ca. 30 personer møtte opp. Seminaret ga 

notiser i lokalavisen og artikkel i Historikeren (4-2013). 



5.  Juleavslutning i HIFO Bodø 12. desember på Bodø vgs sin kantine. Foredrag ved Svein 

Lundestad ”Om fotballens begynnelse i Bodø”. 24 personer var med på julebordsmiddag 

laget av elevene på vk1 matfag. 

 

Styrets planer for 2014: 

- Krigsfangefylket Nordland. Kveldsseminar i Bodø sentrum 7. april med Michael Stokke 

(stipendiat Narvikssenteret) og Gaute Rønnebu (master i historie v2014) 

- Bydelshistorie: Hunstad i nær og fjern fortid, om arkeologi og byplansutvikling for bandbyen. 

- Sommeravslutning 

- Ekskursjon  

- Seminar med DVO, ikke fastsatt. 

- Grunnlovsarrangement, ikke fastsatt. 

 

Miriam Tveit Bodø, 27. mars 2014 


