
Den norske historiske forening, HIFO, lokallag Agder. 
Årsmelding 2010-2011 
 
Ved oppdatert medlemsliste har HIFO Agder 58 medlemmer. Dette er en økning på fem 
medlemmer siden i fjor. 
 
Styret for HIFO Agder har i perioden bestått av Bård Raustøl (leder), Inge Manfred Bjørlin, 
Karen Løvland, Bjarne Sørensen og Gaute Molaug. Varamedlemmer har vært Gunhild Aaby 
og Gudlaug Nedrelid. Marit Ljøstad Mørck har vært revisor. 
 
I perioden har det vært avholdt fire styremøter.  
 
Årsmøte i HIFO Agder ble avholdt i Kristiansand 12. april 2010. Foruten ordinære 
årsmøtesaker fikk vi et foredrag av konservator Hilde Austarheim som fortalte om Uthavna 
Merdø, med fokus på feltarbeid og ulike kildetyper. 
 
HIFO Agder har siden 2006 vært deltaker i Forskernettverk Agder. Nettverket har blant annet 
som formål å fremme historiefaglig forskning i regionen, herunder også arkivfaglig og 
museumsfaglig forskning. 
 
Aktiviteter 
I perioden har det vært avholdt ett arrangement i regi av HIFO Agder alene og ett 
arrangement der HIFO Agder har deltatt i samarbeid med Forskernettverk Agder. 
 
HIFO Agder planla utflukt med faglig og sosialt program til Lindesnes fyr 5. juni. Pga lite 
påmeldinger måtte utflukten utsettes til et senere tidspunkt. 
 
Den 15. og 16. oktober var HIFO Agder med som samarbeidspartner til Agderseminaret. 
Seminaret ble avholdt i Kristiansand og tema var ”Formidling – bruk og misbruk av historie”.  
 
Den 22. november hadde HIFO Agder medlemsmøte på Arkivsenter sør. Historiker Thomas 
Hagen holdt foredrag med tema ”Jakten etter jødene på Agder under 2. verdenskrig”. Møtet 
var godt besøkt med 17 deltakere.  
 
Annet 
Styremedlem og skolekontakt Gaute Molaug deltok på HIFOs skoleseminar. Seminaret gikk 
over to dager i Oslo i mai. 
Styremedlem Karen Løvland representerte HIFO Agder på HIFOs årsmøte og historiedagene i 
Bø i juni. 
Styremedlem Bjarne Sørensen deltok på fellessamling for HIFOs lokallag i Oslo i oktober. 
Seminaret gikk over to dager. 
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