
ÅRSMELDING HIFO BERGEN 2010–2011 
 
HIFO Bergens styre i perioden, valgt på årsmøte 22. februar 2010: 

 
Ingrid Myrstad (leder og kasserer) 
Øystein Brekke 
Pål Svenungsen  
Eyvind York 
Elise Nicolaisen (vara) 
Alf Magne Sirevåg (vara) 

 
Høsten 2010 arrangerte styret to foredrag og en debatt i Storelogen på Kvarteret. 
 
HIFO Bergen inviterte til foredrag torsdag 23. september med forfatter og historiker Bjørn Godøy, 
som i 2010 kom ut med boka «Solskinn og død. Nordmenn i kong Leopolds Kongo». Godøy fortalte 
om de rundt 200 nordmennene som vervet seg til den belgiske kongen og dro til den beryktede 
kolonien, og om arbeidet med boken for de rundt regnet 20 oppmøtte. 
 
28. oktober inviterte HIFO Bergen igjen til foredrag, denne gangen med universitetsbibliotekar Bjørn-
Arvid Bagge som fortalte om sjøslaget på Vågen i 1665, en lokalhistorisk verdensbegivenhet. Også 
denne torsdagen møtte rundt 20 HIFO-medlemmer for å høre på. 
 
HIFO Bergen er en av aktørene bak Bergen historisk forum (BHF), et samlingssted og 
forskningsseminar med fokus på historisk teori og metode, faglig selvrefleksjon og historiedisiplinens 
historie, åpent for alle historikere og interesserte i Bergensområdet. BHF er et samarbeid mellom de 
tre historikermiljøene ved Universitetet i Bergen – AHKR, Rokkansenteret og CMS – og HIFO 
Bergen. Høsten 2010 stod følgende på BHFs program: 
 
8. oktober 
Metodiske tilnærminger til internasjonal idé- og kunnskapsutvikling. 
Astri Andresen m. fl. 
 
29. oktober (heldagsseminar) 
Krigen om krigen. En historiekultur under debatt. 
Torgrim Titlestad, Lars Borgersrud, Arvid Petterson, Frode Færøy, Synne Corell, Guri Hjeltnes og 
Sven Erik Grieg Smith. 
           
18. november (heldagsseminar) 
Peter Andreas Munch og grunnlegginga av norsk historieforsking. 
Anne-Lise Seip, Leidulf Melve, Elisabeth Akselvoll, Knut Helle og Sverre Bagge. 
 
25. november 2010 (debatt)  
Nye Norgeshistorier – igjen! Flere av de store norske forlagene kommer med nye norgeshistorier. Har 
de noe nytt å melde? 
Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Finn Olstad, Hans Jacob Orning og Francis Sejersted. 
 
Sistnevnte debatt var det HIFO Bergen som organiserte, mens Jan Heiret fra AHKR ledet debatten. 
Det møtte opp ca. 50 interesserte for å delta i og høre på debatten. 
 
BHFs program for våren 2011: 
 
24. februar 
Fredrik Thue, Universitetet i Oslo: 



Historiografi: «Realhistorie» eller «innledning til teori og metode»? Noen refleksjoner omkring 
Leidulf Melves Historie: Historieskriving frå antikken til i dag (2010) 
 
4. mars  
Volker Rölcke (Department of the History of Medicine, Justus Liebig University Giessen):  
Modes of historiography and their impact on historical narratives: The case of medicine during the 
Nazi period. 
 
29. mars 
Oppdragshistorie - hvilke forventninger har oppdragsgiveren, og hvordan møter historikeren disse? 
Morten Hammerborg (UiB): Oppdragshistorikerens tomme frihet. 
Halvor Skurtveit (Fjell kommune): Historikaren og lokalsamfunnet - røynsler frå bygdebokoppdrag. 
 
28. april  
Tor Egil Førland, Universitetet i Oslo: 
Norsk historieskriving: subjektiv og venstrevridd? 
 
20. mai 2011 
Krigsbilder - fremstilling og fortelling i krigshistorien. Et seminar om Synne Corells bok Krigens 
ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker (2011)  
Kommentar: Synne Corell (Senter for forskning om Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo). 
 
Arrangementet 29. mars er det HIFO Bergen som står bak. Styret ønsker også å arrangere to møter til 
denne våren. 
 
 
Godkjent på årsmøtet 14.mars 2011 

 


