
 
 
 

Årsmelding 2011 - 2012  
for Den norske historiske forening, HIFO - lokallag Agder. 
 
Ved sist oppdaterte medlemsliste (2011) hadde HIFO-Agder 55 medlemmer. Dette er en 
nedgang på 3 medlemmer fra året før. 
 
Styret for HIFO-Agder har i perioden hatt følgende medlemmer: 
 
Bjarne Tresnes Sørensen (leder)  
Thomas Hagen (nestleder) 
Karen Løvland (kasserer),  
Lars Aase (sekretær) 
Gudlaug Nedrelid (styremedlem) 
 
Varamedlemmer:  Leif Helge Daland og Gaute Molaug. 
 
Revisor:  Marit Ljøstad Mørck. 
Valgkomité:  Oddleif Lian, Anne Stigersand og Anne Tone Aaby.  
 
I perioden har det vært avholdt fire styremøter. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom 
styremedlemmene på mail og telefon. Styret har i perioden hatt 24 referatførte saker til 
behandling. 
 
Årsmøte 2011 
Årsmøte i HIFO Agder ble avholdt 4. april på Arkivsenter sør i Kristiansand. Foruten de 
vanlige årsmøtesakene ble det holdt foredrag av to nyutdannede historikere med utgangspunkt 
i deres masteroppgaver: 
 

• Lars Aase: Migrasjon, misjon og mammon - en nærstudie av sørlandsk utvandring til 
Sør-Afrika i perioden 1849-1920  

 
• Leif Helge Daland: Livskraften ebber ut - en undersøkelse av befolkningsendringen i 

utvalgte uthavnssamfunn mellom Lindesnes og Lista 1900-1970. 
 
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: 
 
Medlemstur 
Lørdag 21. mai 2011 var det tillyst medlemstur til Lindesnes fyr. Ekskursjonen var stilt åpen 
også for studenter og historikere uten medlemskap i HIFO. Et godt gjennomarbeidet program 
til tross, så måtte turen avlyses pga for liten påmelding. Tilsvarende tur satt opp i 2010 ble 
avlyst av samme grunn. Styret vil i kommende år arbeide for å finne tema og reisemål for den 
årlige ekskursjonen med større appell til medlemmene. 
 



 
 
Agderseminaret 2011 
Seminaret ble avholdt 14. og 15. oktober i Arendal og tema var: Den vanskelige historien – 
erindring og glemsel. I samarbeid med Stiftelsen Arkivet, senter for historieformidling og 
fredsbygging i Kristiansand, arrangerte HIFO Agder i forkant av Agderseminaret (12. 
oktober) et miniseminar for 3. klasse ved Arendal videregående der temaet var det samme 
som for hovedseminaret. 
 
Elevene fikk møte oppdatert kunnskap om emnet både fra norsk og ikke-europeisk historie. 
Lektor ved Møglestu videregående Ingvild Ruhaven, som også var en av foredragsholderne på 
hovedseminaret, snakket om sine erfaringer med norske skoleelevers møte den vanskelige 
historien. I en norsk sammenheng er okkupasjonshistorie og vanskelige temaer knyttet til 
enkeltgrupper og lokalsamfunn eksempler på ømtålige temaer. Historiker ved Stiftelsen 
Arkivet Thomas V.H. Hagen snakket om hvordan folkemordet i Kambodsja under Røde 
Khmer-regimet i årene 1975-1979 preger det kambodsjanske samfunnet i dag. Miniseminaret 
ble også en god anledning til å samtale med elevene om 22. juli 2011 som et aktuelt eksempel 
på at også norsk samtidshistorie kan være vanskelig historie. Evalueringen viser at 
miniseminaret ble svært godt mottatt av elevene. Opplegget vil kunne tilbys også andre 
videregående skoler i Agder. 
 

Medlemsmøte i HIFO-Agder 
Den 3. november var det medlemsmøte i HIFO-
Agder på Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Etter 
orienteringer og medlemssaker presenterte Jan 
Egil Hansen sin masteroppgave i historie om 
arbeidstjenesten: Stripete poteter og grumsete 
grøfter: en funksjonsanalytisk studie av den 
norske arbeidstjenesten i perioden 1940-1945. 
 

Utenom et fulltallig styre møtte bare tre 
medlemmer av HIFO-Agder, noe som var svært 
skuffende i forhold til et på forhånd godt 
annonsert program. 
 

Samme dag (3. november) litt senere på kvelden 
inviterte HIFO-Agder i samarbeid med Stiftelsen 
Arkivet til åpen historiekveld på Arkivet med 
tema fra krigs- og okkupasjonshistorie med 
følgende to programinnslag: 
 

1) Historiker Thomas Hagen ved Stiftelsen 
Arkivet presenterte den nye utstillingen i 
bygningen som 1942-45 var Gestapohoved-
kvarter. Den første utstillingen sto ferdig i 2001. 
Utstillingen reflekterer ny forskningskunnskap 
om Gestapos virksomhet på Agder og presenterer 
nye perspektiver på norsk fangehistorie. 
 

2) Om å nyskrive norsk okkupasjonshistorie: 
May-Brith Ohman Nielsen, professor i historie 
ved UiA, fortalte om valg, vinklinger og  
 



 
 
 
problemer i arbeidet med å framstille perioden 1940-45 i Aschehougs nye norgeshistorie 
Norvegr. 
 
Programmet var tillyst gjennom lokalradio, Kristiansands Avis, Stiftelsen Arkivets 
hjemmesider og ved plakatoppslag. Arrangementet samlet over 60 tilhørere. Den gode 
oppslutningen om programmet var gledelig. Styret ønsker å arbeide videre med denne 
programformen, og har som målsetning å arrangere minst et program i året som er åpent for 
allmennheten.  
 
Annet 
HIFO-Agder v/Lars Aase og Leif Helge Daland stod for utdeling av gavekortene til nyut-
eksaminerte med mastergrad i historie fra UiA både etter vårsemesteret og høstsemesteret i 
2011. Det gis tilbud om ett års gratis medlemskap i HIFO. Dette er et viktig rekrutteringstiltak 
og det sprer informasjon om foreningen blant nye historikere. 
 
Thomas Hagen representerte HIFO-Agder på HIFOs årsmøte og under historiedagene i 
Tromsø i juni 2011. Styremedlem Karen Løvland representerte HIFO-Agder under 
Agderseminaret 2011 i Arendal 14. -15. oktober.  
 
Grunnet sykdomsforfall på avreisedagen for HIFO-Agders utsending var vi ikke representert 
på fellessamlingen for HIFOs lokallag i oktober. Seminaret gikk over to dager. 
 
HIFO-Agder har i løpet av meldingsåret fått sin egen logo. Den tar utgangspunkt i logoen til 
HIFO sentralt, og den er også godkjent derfra. 
 
 
Kristiansand 5. mars 2012 
 
Styret i HIFO-Agder 
v/Bjarne Tresnes Sørensen 
 
 
 


