
 
 

Å rsmelding 2016-2017 

ORGANISASJON 
Ved sist oppdaterte medlemsliste hadde HIFO Agder 43 medlemmer. 

 

Styret for HIFO Agder har i perioden bestått av: 

Gunhild Aaby, Vest-Agder-museet (leder) 
Kristoffer Vadum, Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN (kasserer) 
Thomas Olsen, Statsarkivet i Kristiansand (sekretær) 
Vidar Fagerheim Kalsås, UiA 
Thomas V.H. Hagen, Stiftelsen Arkivet  
Ingrid Næser, Vågsbygd videregående skole (vara) 
 
Revisor: Magne Thorbjørn Jensen 
Valgkomité: Bjørn Tore Rosendahl (leder), Harald Rinde og Lars Aase 
 
I perioden har det vært avholdt fire styremøter. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom 
styremedlemmene på e-post.  
 

Årsmøte 2016 

Årsmøtet i HIFO Agder ble avholdt 31. mars på Statsarkivet i Kristiansand. Etter selve årsmøtet holdt 

Oddleif Lian foredrag om Michael Rosings byoppmåling i Kristiansand 1786-1805. 

 

AKTIVITETER 

Hva blir du som historiker? 

Den 13. april inviterte HIFO Agder og Institutt for filosofi, religion og historie på UiA for andre gang til 

«Hva blir du som historiker?» på ØstSia, en uformell kveld for historiestudenter og andre 

interesserte. Målet med arrangementet var å synliggjøre hva historiefaget kan brukes til og gi av 

muligheter. Arrangementet var populært med ca. 40 studenter, historikere og andre interesserte.  

Program: 

Historikere og personlighetstyper v/ Andreas Aase, 

førstelektor i historie ved UiA. 

I sofaen til lektor Næser – Hva ble du som historiker? 

- Trond Schrader Kristiansen, Vest-Agder 

fylkeskommune 

- Anne Gåserud, arkivar KUBEN 

- Andreas Aase, førstelektor i historie ved UiA  

Musikalske innslag v/ lektor Fjalsett. Historisk quiz v/ 

Thomas Hagen, historiker ved Stiftelsen Arkivet. Historikerpanelet i sofaen på ØstSia. Foto: HIFO Agder. 



 
 

Foredrag og historisk vandring i Kongsgård kolonihager 

Den 12. september inviterte HIFO Agder til foredrag 

med historisk vandring i Kongsgård kolonihager i 

Kristiansand. Professor May-Brith Ohman Nielsen 

tok oss med på en reise gjennom hundre års 

hagehistorie og viste på imponerende vis hvordan 

synet på dyrking og hagehold avspeiler skiftende 

strømninger i samtida. Foredraget var basert på 

hennes bok Små paradiser – Kolonihager i 100 år. 

Arrangementet var åpent for alle, og blant de drøyt 

20 frammøtte var også en del «hagekolonister». 

 

 

Agderseminaret 2016  

HIFO Agder er med i Forskernettverk Agder, som står bak Agderseminaret. Seminaret som ble 

arrangert 13.-14. oktober 2016 på UiA. Årets tema var «På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk 

perspektiv». 

 

Boklansering: «Sørlandsk skipsfart 1600-1920» 

Den 7. desember holdt HIFO Agder i samarbeid med Portal forlag 

lansering av del 1 (1600-1920) av tobindsverket om sørlandsk skipsfart 

gjennom tidene. Forlaget og forfatterne, Berit Eide Johnsen og Gustav 

Sætra, presenterte boka for rundt 30 frammøtte i Odderøya 

museumshavn. Det ble servert forfriskninger i maritim førjulsånd. Bind 

to, som omhandler perioden etter 1920 og fram til i dag, kommer i 2017. 

 

 

Spaltestafett i Agderposten  

Kristoffer Vadum har fortsatt å koordinere 

spaltestafetten i Agderposten med stø hånd. 

HIFO Agder samarbeider med Aust-Agder 

museum og arkiv om å levere historiske 

artikler til avisa. I perioden april 2016–

februar 2017 har 13 artikler stått på trykk. 

Bidragene til spaltestafetten legges ut på 

HIFO Agders blogg etter publisering. 

 

Bokomslag «Sørlandsk skipsfart 1600-
1920». Foto: Portal forlag.  

Engasjerende dialogbasert hagevandring i Kongsgård 
kolonihager. Foto: HIFO Agder. 

Faksimiler av oppslag fra spaltestafetten 2016-

2017 på HIFOs blogg. 



 
 

 

ANNET  
Thomas Hagen representerte HIFO Agder på HIFOs årsmøte og Norske historiedager i Volda i juni 

2016. Leder deltok på det årlige styre- og lokallagsseminaret til HIFO i Oslo 11.-12. november 2016. 

 

HIFO Agder har sin egen blogg. Vi har også en egen facebookside, som brukes til å formidle aktuell 

informasjon til medlemmer og andre interesserte.  

Blogg: http://hifoagder.wordpress.com/  
Facebook: http://www.facebook.com/hifoagder  
 

 
 
Kristiansand, 6. mars 2017  
 
For styret i HIFO Agder  
(sign.)  
Gunhild Aaby 
Leder 


