Årsmelding 2017-2018
ORGANISASJON
Ved sist oppdaterte medlemsliste hadde HIFO Agder 50 medlemmer. Det er en økning på sju,
hovedsakelig masterstudenter, medlemmer siden i fjor på samme tid.
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, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter
Ingrid Næser, Vågsbygd videregående skole (vara)
Revisor: Magne Thorbjørn Jensen
Valgkomité: Harald Rinde (leder), Lars Aase og Hilde Inntjore
I perioden har det vært avholdt to styremøter. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom
styremedlemmene på e-post. I denne perioden har kontakten vært omfattende fordi HIFO Agder har
engasjert seg i debatten rundt omleggingen av Arkivverket.

Årsmøte 2017
Årsmøtet i HIFO Agder 2017 ble avholdt 20.
mars på Kuben i Arendal. Etter selve årsmøtet
fikk vi omvisning i utstillingen Krakket i Arendal i
1886 – en fortiet historie ved konservator Hilde
Austarheim.

Hilde Austarheim forteller om Krakket i Arendal i 1886.

AKTIVITETER
Siden tre av HIFO Agders styremedlemmer sitter i hovedkomiteen for Norske historiedager i
Kristiansand i 2018, har vi valgt å legge aktiviteten i lokallaget på et noe lavere nivå i perioden
2017/2018.

Øl og historie
Hifo Agder inviterte i samarbeid med restauranten Smaal i Lillesand til arrangementet Øl og historie
torsdag 6. april 2017. Det var smaksprøver på lokalt brygget øl presentert av bryggeriene Kjerlingland
Brygghus fra Lillesand og Qvart Ølkompani fra Kristiansand. HIFO-medlem Georg Kristoffer Fjalsett
kåserte om bryggingens og ølets spennende historie. Det var en flott kveld for de 12-13 som møtte
opp.

Historie i politikken

Teemu Ryymin fra Universitetet i Bergen på talerstolen på Østsia under arrangementet "Historie i politikken".

Den 4. september inviterte HIFO Agder og historiestudentenes forening ved UiA, Clio, til en historisk
oppvarming til stortingsvalget gjennom arrangementet Historie i politikken på Østsia i Kristiansand.
Professor Teemu Ryymin ved Universitetet i Bergen og førsteamanuensis Ketil Knudsen ved
Universitetet i Stavanger var invitert til å belyse hvilken rolle historie spiller i politisk retorikk og
politikkutforming og hvilke roller historikerne spiller i den politiske historiebruken. Arrangementet
ble avsluttet med spørsmål og kommentarer fra et engasjert publikum.
Drøyt 30 personer møtte opp på Østsia denne kvelden. Flertallet var historiestudenter. Dette var
første gang HIFO Agder har hatt et samarbeid med Clio-studentene, noe som gav positive erfaringer.
Arrangementet fikk også økonomisk støtte fra HIFO sentralt og fra Institutt for religion, filosofi og
historie på UiA, noe som gjorde det mulig å hente inn
foredragsholdere som holder til utenfor Agder.

Agderseminaret 2017
HIFO Agder er med i Forskernettverk Agder, som står bak
Agderseminaret. Seminaret ble arrangert 19.-20. oktober 2017
på Kuben i Arendal. Årets tema var Opprør og opposisjon

under enevelde og demokrati. Artikkelsamlingen fra fjorårets seminar, På vandring og på flukt, ble
lansert som Agderseminarets første open access-publikasjon.

Spaltestafett i Agderposten

Faksimiler av oppslag fra
spaltestafetten 2017-2018
på HIFOs blogg.

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 2017mars 2018 har ti artikler stått på
trykk. Bidragene til
spaltestafetten legges ut på
HIFO Agders blogg etter
publisering.

ANNET
Styreleder Gunhild Aaby representerte HIFO Agder på HIFOs årsmøte og Norske historiedager i
Trondheim i juni 2017 og fikk overlevert stafettpinnen til neste års arrangement i Kristiansand
sammen med komitéleder Harald Rinde fra UiA. Styreleder deltok også på det årlige styre- og
lokallagsseminaret til HIFO i Bergen 17.-18. november 2017.
HIFO Agder har engasjert seg i debatten rundt
omleggingen av Arkivverket og uttrykt
bekymring over at den historie- og arkivfaglige
kompetansen ved statsarkivene bygges ned. Vi
har også advart mot mulige planer om å flytte
arkivmateriale ut av landsdelen (kronikk i
Fædrelandsvennen 07.06.17 Dyster framtid for
Agders fortid og leserinnlegg som tilsvar til
Statsarkivaren i Kristiansand 22.06.17.)

Som en følge av dette engasjementet, ble styreleder i HIFO Agder høsten 2017 invitert inn i
Arkivverkets referansegruppe for prosjektet Handlingsrom Bygg, som skulle arbeide med å finne

gode løsninger for lokaler og magasinsituasjon i Kristiansand når leieavtalen med Statsbygg utløper i
2018. Referansegruppa anbefalte et pilotprosjekt i Kristiansand, basert på et tett samarbeid med
IKAVA.
Styreleder Gunhild Aaby og styremedlemmene Vidar Kalsås og Thomas Hagen sitter i hovedkomiteen
for Norske historiedager i Kristiansand i 2018 og har deltatt i arbeidet med konferansen gjennom
2017. De årlige Historiedagene er den største nasjonale møteplassen for faghistorikere i Norge og
arrangementet går på rundgang mellom lærestedene. I 2018 arrangeres konferansen på
Universitetet i Agder 1.-.3. juni, og HIFO er medarrangør.
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, 10. mars 2018
For styret i HIFO Agder
(sign.)
Gunhild Aaby
Leder

Aktivitetsplan for 2018-2019
Versjon 28.5.2018

Årsmøter
Årsmøtene rullerer fra institusjon til institusjon, annethvert år i henholdsvis Vest- og Aust-Agder.
Etter selve årsmøtet vil det være foredrag med diskusjon og/eller et tilbud om omvisning på stedet.
Mars 2018  Årsmøtet for 2018 i HIFO Agder fant sted på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i
Kristiansand den 20. mars. Etter årsmøtet var det omvisning i det nye bygget og i utstillingen
«Laudal/Kerner» ved Thomas V. H. Hagen.
Mars 2019  Årsmøtet for 2019 i HIFO Agder planlegges avholdt på Kuben i Arendal.

Spaltestafett
Våren 2018 – våren 2019  Spaltestafetten i Agderpostens fredagsbilag fortsetter, og
publiseringsplanen begynner å fylles. I året som har gått har historikere i Agder fått 10 artikler om
aktuelle saker i et historisk lys på trykk. Stafetten er et samarbeid med Aust-Agder museum og arkiv.

Norske historiedager 2018
1.-3. juni 2018  UiA
UiA og HIFO Agder er vertskap for Norske historiedager i 2018. To styremedlemmer sitter i
hovedkomiteen, og arbeidet med arrangementet har tatt mye av lokallagets tid i arbeidsperioden. På
grunn av historiedagene vil det årlige Agderseminaret utgå høsten 2018.

Studentarrangement
September 2018  Kristiansand
HIFO Agder ønsker å fortsette samarbeidet med Clio, mastergradsstudentenes forening ved
Universitetet i Agder, om et studentarrangement i begynnelsen av semesteret. Målgruppen for
arrangementet er studenter, men det vil være åpent for alle.

Bokpresentasjon- og lansering
Høst 2018 eller vår 2019  Dato og sted ikke fastsatt
Andre del av tobindsverket Sørlandsk skipsfart 1600-2000 utgis på Portal forlag vil utgis i løpet av
perioden. HIFO Agder er i dialog med forlag og forfatteren om et arrangement knyttet til lanseringen.

Kortkurs i skriving av vitenskapelige artikler
Høst 2018 eller vår 2019  Dato og sted ikke fastsatt
For mange historikere i lokallaget kan det gå lang tid mellom publisering av vitenskapelige artikler. Vi
ønsker å arrangere et oppfrisknings- og innføringskurs i hva som kreves for å skrive en vitenskapelig
artikkel samt praktiske tips og råd rundt artikkelskriving.

HIFO 150 år
Vår og høst 2019  Dato og sted ikke fastsatt
HIFO Agder planlegger å bidra til markeringen av Den norske historiske forenings 150-årsjubileum i
2019. To-tre arrangementskonsepter er under utvikling:
-

-

«Nye perspektiver på byhistorie»: Flere byhistorieprosjekter er i gang i landsdelen. Hva
kjennetegner de nye byhistorieverkene? Hva nytt bringer de – åpner de for nye perspektiver?
Presentasjon og paneldebatt.
Historikeren og filmen: Et mulig samarbeid mellom HIFO og Cinemateket om foredrag og
filmvisning.
Hva skjedde i 1869 på Agder? Mulig formidlingskonsept knyttet til arkivmateriale og gjenstander.

