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Aktiviteter: 

Lokallaget har hatt et lavt aktivitetsnivå dette siste året på grunn av Covid-19. Vi diskuterte 
våren 2020 mulighetene for digitale arrangement, men fant raskt ut at markedet var svært 
mettet. Noen fysiske arrangement har vi allikevel fått til og vi har dessuten arbeidet 
kontinuerlig med en fagfellevurdert publikasjon, med artikkelbidrag fra flere av 
foredragsholderne som deltok på Midtnorsk historieseminar 5.mars 2020. 

Laget har per mars 2021 55 registrerte medlemmer (mot 54 i fjor). Lagets aktiviteter har i 
perioden mai 2020 – mai 2021 bestått av:  

 

11.11.2020: Dragvolls arkitekturhistorie - innendørs vandring på campus Dragvoll 

Vi inviterte til vandring ledet av kulturminneforsker Mattias Bäckström og kunsthistoriker 
Margrethe C. Stang. Vandringen tok form av en dialog om ideene som formet bygget, om 
innflytelsen anlegget har hatt på ettertidens arkitektur og om de integrerte kunstverkene på 
Dragvoll. Grunnet smittevernregler begrenset vi antall deltakere til 20 personer, derav 17 
personer deltok.  

 

10.04.2021: Byvandring om hekseprosessene i Trondheim, Trondheim sentrum  

Vi ble kontaktet av kunstnergruppen Invisibledrum Art Platform tidlig i vårsemesteret, med 
spørsmål om vi var interesserte i å samarbeide om en byvandring om hekseprosessene. 
Byvandringen skulle arrangeres i forbindelse med en utstilling på Kunsthall Trondheim. Hva 
samarbeidet skulle innebære ble aldri helt klart for oss, men vi satte gruppa i kontakt med 
historiker Linda Fjølstad, som takket ja til å lede byvandringen. Kunsthallen håndterte 



deltakerpåmelding og promoterte arrangementet på Facebook, der de krediterte oss som 
samarbeidspartner, men i realiteten gjorde vi svært lite i denne sammenhengen. Vi delte 
arrangementet på vår Facebook-side. Rundt 22 personer deltok på vandringen.  

 

Fra mars 2020 og framover: Publikasjon i samarbeid med THF 

Styret arbeider aktivt med fagfellevurdert publikasjon etter Midtnorsk historieseminar 2020, i 
samarbeid med Trondhjems historiske forening (THF). Vi har finansiering på plass og avtale 
med Novus forlag. Publikasjonen vil bestå av åtte artikler med tematisk bredde. 
Forhåpentligvis blir publikasjonen klar for salg innen jula 2021. 

 

Styret har avholdt to styremøter (08.09.20, 09.03.21) i tillegg til korrespondanse per e-post. 
Årsmøte arrangeres 5.mai 2021 og blir sannsynligvis digitalt.   

 

På vegne av styret 2020-2021 

(Sign.) 

Maria Antonie Sæther 

 

 

Virksomhetsplan 2021-2022 

I det kommende året vil vi fortsette arbeidet med publikasjonen sammen med THF. Videre 
vil vi begynne planleggingen av Midtnorsk historieseminar 2022, der vi vil ta utgangspunkt i 
et fysisk arrangement. Deltakerne fra fjorårets seminar har kommunisert at det er ønskelig 
med et årlig arrangement der de kan formidle forskning og samles sosialt med kolleger fra 
ulike virksomheter (UH-sektoren, skoleverket, museum- og bibliotek, historielag etc.) i hele 
regionen. I tillegg ønsker vi å arrangere et møte rettet mot studenter i løpet av høstsemesteret, 
med mål om å engasjere og rekruttere nye medlemmer blant masterstudenter i historiske fag, 
så fremt dette er mulig med hensyn til smittevern. Vi vil fortsette med identifisering av 
mulige forsknings- og forfatteroppdrag i Trøndelagsregionen. 

 

 

 


