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HIFO Nordvestlandet  var i 2012 med på å arrangere to seminar. 

Seminaret For fattig og rik, slave og fri. Klippfisk – mat, kultur, kapital ble arrangert på 
Klippfiskakademiet den 14.4.2012. Dette var et dagsseminar og et samarbeid mellom HIFO 
Nordvestlandet og Klippfiskakademiet. Seminaret omhandlet klippfisk som mat, kultur og kapital. 
Nils-Roar Hareide fra Runde Miljøsenter holdt et foredrag der han fokuserte på det biologiske. 
Forsker Knut Bryn foreleste over de skotske entreprenørene i norsk fiskeforedling.  Arnljot Løseth 
(Høgskulen i Volda) foredrog over temaet klippfiskproduksjonens tilbakegang i 
Kristiandsundsområdet og framgang i Ålesundsregionen. Seminardeltakerne fikk deretter en 
demonstrasjon av ulike måter å tilberede klippfisk. Demonstrasjonen stod kokkene Magne Lone og 
Gunther Dahler  (begge fra Highland hotell Geilo)  i samarbeid med Mindor Klauseth fra 
klippfiskakademiet for. Etter lunsj fortsatte seminaret med foredrag fra Trudi Eikrem (Høgskulen i 
Volda). Hun gav en innføring i det portugisiske klippfiskkonsumet og den norske eksporten fra 1400-
1900. Seminaret ble avsluttet med Karsten Alnæs sitt foredrag: Med bacalao til himmelen. Gjennom 
historier fikk Alnæs fram den rollen klippfisken har spilt og spiller i kulturen. På seminaret deltok ca. 
70 personer. 
 
I samarbeid med Prosjekt Fylkeshistoria Sogn og Fjordane, Klosterakademiet i Selje og HIFO Sogn og 
Fjordane  arrangerte HIFO Nordvestlandet seminaret: Klosteret på Selja – I Norge og i verda. Dette 
skjedde på Selje den 8. september 2012. De som deltok på seminaret fikk med seg følgende foredrag: 
Idehistoriker og teolog Karl Gervin foredrog over temaet Middelalderens benediktinere. Deretter 
hadde Alf Tore Hommedal (Universitetet i Bergen) et foredrag om St. Albans kloster på Selja, før Jo 
Rune Ugulen avsluttet med å fokusere på Klosteret på Selja i seinmiddelalderen. De som ønsket og 
hadde anledning kunne etter lunsj delta på en kulturhistorisk vandring i klosteranlegget. Det var 
omkring 40 deltakere på seminaret.  
 
Tallet på medlemmer ved inngangen til 2013 var rundt 40.  
 
Det har i 2012 blitt avholdt fire styremøter.  
  
Styret består av: 

Eirik Holmen (leder) 

Harald Krøvel (kasserer) 

Stein Arne Fauske (sekretær) 

Frode Pilskog (styremedlem) 

Stina Ådland Jensen (styremedlem) 

Bjørn Gunnar Tafjord (vara) 

Jorunn Kristvik (vara) 

Kari Hasle (vara)  
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