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DEL I: ORGANISASJON
Styret
Styret har fra årsmøtet 19. juni 2015 til årsmøtet 17. juni 2016 hatt følgende sammensetning:
Faste medlemmer:
Leder: Gro Hagemann, Oslo
Nestleder: Marthe Hommerstad, Oslo
Kasserer: Ingrid Myrstad, Bergen
Redaktør Historikeren: Henrik Olav Mathiesen, Oslo
Skolekontakt: Anne Kjersti Jacobsen, Oslo

Erik Opsahl, Trondheim
Lise Kvande, Trondheim
Synne Corell, Oslo

Varamedlemmer – som er blitt oppfordret til å møte fast på styremøtene:
Karsten Korbøl, Oslo
Thomas Hagen, Kristiansand
Lena Ingilæ Landsem, Tromsø
Hallvard Notaker, Oslo
Styrets arbeidsutvalg:
Gro Hagemann, Marthe Hommerstad, Ingrid Myrstad og Henrik Olav Mathiesen.

Styret har hatt tre styresamlinger i løpet av styreåret. Det konstituerende styremøtet ble avholdt
under Historiedagene i Stavanger 2015. Styret har fortsatt prioritert å arrangere en styresamling om
høsten, kombinert med lokallagsseminar som går over to dager. Dette ble avholdt i Trondheim 6.–7.
november. Våren 2016 ble det avholdt styremøte i Oslo den 12. mai, i IAKHs lokaler, UiO. Som i fjor
tas det sikte på et møte for det nye styret under Historiedagene i Volda 17.–19. juni 2016.
Mellom styresamlingene har arbeidsutvalget hatt møter for å følge opp de løpende sakene.
Styremedlemmene og arbeidsutvalget har dessuten hatt kontakt via e-post.

Valgkomité:
Vera Schwach, Årstein Svihus og Hilde Sandvik.
Revisorer:
Arne Solli og Andreas Snildal.
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Medlemsoversikt
Medlemsutvikling 2007-2016
Tidspunkt

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

25.05.16

Ordinære medlemskap

754

729

729

695

706

715

659

669

641

698

Studentmedlemskap

87

87

92

82

78

80

61

51

64

67

Familiemedlemskap

9

8

20

20

21

20

19

14

14

Subsidiert medlemskap

39

69

87

84

41

16

18

63

14

Livsvarige medlemmer

16

16

16

14

14

13

13

13

13

825

829

797

804

816

740

739

719

779

880

914

900

902

871

769

770

795

806

Totalt kontingenter

Totalt medlemskap

841

Tabellen er for årene frem til og med 2008 basert på summen av innbetalt medlemskontingent gjort i
de ulike årene, og omfatter derfor både kontingent for det inneværende året og tidlige betalinger for
neste års kontingent. Fra og med 2009 viser tabellen antallet som har betalt for kalenderåret.
Ordinært medlemskap:
Ved omleggingen til kollektivt abonnement på Historisk tidsskrift fra og med 2008 fryktet enkelte at
dette ville føre til en betydelig nedgang i medlemsmassen. Medlemsutviklingen viser at dette ikke har
vært tilfelle. Antallet har vært forholdsvis stabilt, og vi ser en økning for de siste årene. Kontingenten
var 660 kroner i 2015.
Studentmedlemmer:
Disse betaler redusert kontingent. I 2015 var satsen 365 kroner. Kategorien har hatt en liten nedgang
de senere årene, men med økning for 2015.
Familiemedlemskap:
Dette er en ordning med redusert kontingent (365 kroner i 2015) for familier der flere medlemmer av
husstanden er HIFO-medlemmer. Ordningen ble innført samtidig med vedtaket om kollektivt
abonnement på Historisk tidsskrift for medlemmene. Medlemmene i en familie/husstand mottar kun
ett eksemplar av henholdsvis Historisk tidsskrift og Historikeren og får derfor reduksjon i
kontingenten. Kategorien har vært stabil det siste året.
Livsvarig medlemskap:
Dette er en kategori som er opprettet som følge av en gjennomgang av gratisabonnementer på
Historisk tidsskrift. Det viste seg at en del av disse i sin tid tegnet livsvarig medlemskap i HIFO, og de
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dette gjelder er derfor ført inn i medlemsregisteret. Det har ikke vært anledning til å tegne livsvarig
medlemskap i HIFO de senere årene.
Subsidiert medlemskap:
I samarbeid med Universitetsforlaget, innførte
HIFO høsten 2007 en ordning med ett års
subsidiert (gratis) medlemskap i HIFO for nylig
uteksaminerte mastergradsstudenter. Dette
omfatter også abonnement på Historisk tidsskrift og
medlemsbladet.

År

Subsidiert medlemskap

2008

39

2009

69

2010

87

Ordningen har vist seg vellykket for rekruttering av
nye medlemmer.

2011

84

2012

41

2013

16

2014

18

2015

63

2016*

14

* Pr. 25. mai 2016

Lokallag
HIFO har til sammen 11 lokallag over hele landet, i Agder, Bergen, Bodø, Nord-Vestlandet, Rogaland,
Sogn og Fjordane, Trøndelag, Tromsø, Vestfold og Østlandet. Det relativt nystiftede lokallaget i
Vestoppland har lagt ned sin virksomhet inntil videre. Styret og arbeidsutvalget har medvirket til at
HIFO Trøndelag har kommet på fote igjen etter å ha ligget nede et par års tid. Årsmøte ble avholdt 6.
november 2015 i tilknytning til lokallagsseminaret. Et nytt styre er kommet på plass og laget har nå
kommet godt i gang.
Sammen med andre aktører arrangerer lokallagene ekskursjoner, foredrag, seminarer og workshops
og står slik for verdifull historieformidling i de ulike regionene. Lokallagene har på omgang ansvar for
å arrangere historikerdager, og dette genererer stor aktivitet. I mellomperiodene har det vist seg at
lokallagsaktiviteten er særlig viktig for historikere som er bosatt utenfor de største byene. For denne
gruppen bidrar HIFO-arbeidet til å styrke fagidentiteten og koble den lokale historieaktiviteten opp
mot den generelle forskningsfronten.
Medlemsbladet Historikeren har et særlig fokus på å formidle aktiviteten i lokallagene og har også
hatt flere reportasjer om enkelte lokallag i denne årsmøteperioden.
Aktivitetsnivået i de ulike lokallagene er varierende, noe som er naturlig i og med at dette i stor
utstrekning drives av ildsjeler og som sådan er sårbart. Delvis må også oppslutningen om
lokallagsaktivitetene sees i forhold til konkurransen med andre tilbud. Mange av lokallagene har
likevel dyktige ressurspersoner som makter å skape engasjement om lagsaktiviteten. Flere av lagene
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har valgt å samarbeide med andre aktører og henvende seg til nye grupper (eksempelvis studenter)
for å nå bredere ut, og det viser seg at dette er fruktbart.
Åtte lokallag har søkt om og fått overført 5000 kroner i lokallagsstøtte for 2014.

Sekretariat
Etter årsmøtet i Stavanger 2015 flyttet HIFOs arbeidsutvalg og sekretariatet sin base til Institutt for
arkeologi, historie og konservering (IAKH) ved Universitetet i Oslo. I likhet med tidligere praksis ved
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Institutt for
historie og religionsvitenskap har også IAKH stilt kontorplass og infrastruktur til rådighet for leder,
sekretær og redaktør i medlemsbladet. HIFO er svært takknemlig for den støtten og velviljen som
instituttene har utvist.
De fleste henvendelser til sekretariatet har foregått via e-post, men noe kommer også på telefon.
Sekretæren har som tidligere skrevet referat fra styremøter og arbeidsutvalgsmøter, vedlikeholdt
medlemsregisteret, hatt ansvaret for den løpende oppdateringen av HIFOs nettsider og Facebookside, bokført HIFOs regnskap og bistått kasserer i arbeidet med regnskapet. Hun har i tillegg arbeidet
med annonsering i Historikeren og via e-postlisten HIFO-nett, samt bistått styreleder og redaksjonen i
medlemsbladet ved behov. Digitaliseringen av driften har vært et viktig område for arbeidet det siste
året og overgang til utsendelse av faktura per e-post er gjennomført. Ved overgangen til faktura per
e-post har innbetaling av medlemskontingenten ved første utsendelse sunket og antall påminnelser
om betaling av medlemskontingent har økt. Arbeid med omlegging av HIFOs hjemmesider har
begynt, hvor hovedvekten er lagt på en ny og mer oversiktlig hjemmeside, med økt profilering av
Historikeren og organisasjonens arbeidsområder.
Medlemsinformasjon på e-post og digitalt
De senere år har HIFO-styret og kontorsekretæren arbeidet for at alle medlemmer i organisasjonen
skal være registrert med oppdatert e-postadresse i medlemsregisteret. Dreiningen mot å publisere
informasjon digitalt, gjør at organisasjonen kan frigjøre ressurser som tidligere har vært benyttet til
utsendelse av brev.
Arkiv
HIFO har gjennom en avtale med Museum Vest etablert et arkiv i Bergen, og har deponert en del
tidsskrifter (blant annet eldre og nyere årganger av Historisk tidsskrift) og noe nyere arkivalia her.
Arkivmaterialet stammer i hovedsak fra de historiefaglige miljøene i Oslo og Bergen, mens årganger
av HT har blitt sendt til arkivet også fra Tromsø. Eldre arkivmateriale er tidligere overført Riksarkivet.

HIFOs ØKONOMI
Regnskapet for 2015 er gjort opp med et underskudd på 72 105 kroner.
De totale inntektene ble 462 585 kroner i 2015. Kontingentene utgjør den viktigste inntektsposten og
er noe lavere enn budsjettet. Dette skyldes at Universitetsforlaget økte abonnementsprisen på HT
med 10 kroner for ordinære abonnenter og 5 kroner for studenter i 2015 uten at HIFOs
medlemskontingent økte tilsvarende, i tillegg til noe nedgang i medlemsmassen. Støtte fra
universitet og høyskoler ligger også under budsjett, men organisasjonen tjente mer enn forventet på
annonser i Historikeren og på HIFO-nett. HIFO mottok 16 309 kroner i momskompensasjon fra
Lotteri- og stiftelsestilsynet, ført under andre inntekter i regnskapet. HIFO får som avtalt med
5

Universitetsforlaget overført 50 kroner per betalende medlem som kompensasjon for fakturering av
medlemsabonnement. Summen på 38 688 kroner er inntektsført under andre inntekter. HIFO mottok
i 2013 125 000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord til utdeling som stipend, fordelt over fem år (2015–
2019). Tilskuddet er satt på egen konto som bundne midler. De årlig utdelte beløpene (25 000
kroner), blir først ført som inntekt det året utdeling finner sted.
Utgiftene for 2015 ble 534 690 kroner. Den største utgiftsposten på 145 117 kroner gjelder
utgivelsen av Historikeren. Lønnsutgiftene til sekretær er høyere enn tidligere år og skyldes flytting
av sekretariatet fra Tromsø til Oslo og opplæring av ny sekretær. HIFO sendte også en representant
til CISHs generalforsamling under verdenskongressen i Kina i 2015. Utgiften er ført opp under egen
post i regnskapet. HIFO Tromsø og HIFO Agder ble tildelt ekstraordinær arrangementsstøtte i 2015
og i alt syv lokallag mottok ordinære overføringer. Møteutgiftene er noe høyere enn forventet og
skyldes at det ble avholdt et ekstraordinært styremøte i mai og høye reisekostnader til årsmøtet i
Stavanger. Den internasjonale kontingenten ble høyere enn beregnet og skyldes manglende betaling
til CISH i 2014, derav dobbel kontingent i 2015. Kontorutgiftene er også noe over budsjettet, blant
annet på grunn av ekstrautgifter ved flytting av sekretariatet fra Tromsø til Oslo.
Inntektene til HIFO er begrensede, men med de eksisterende rammebetingelsene er den økonomiske
statusen til foreningen – til tross for årets underskudd – etter styrets vurdering god. Både inntekter
og utgifter er relativt forutsigelige. Historiedagenes, skoleseksjonens og lokallagenes økonomi er ikke
inkludert i HIFOs hovedregnskap.
Budsjettet for 2016 og 2017 er justert med utgangspunkt i inntekts- og utgiftsnivået i 2015. Unntaket
er overføringene fra UH-sektoren som er beregnet noe høyere da det var flere av de større
fagmiljøene som ikke bidro i 2015. HIFOs sekretariat og ledelse vil jobbe aktivt inn mot disse for å
sikre støtte til organisasjonen i framtiden. Renteinntektene er også satt noe opp sammenlignet med
resultatet i 2015 med bakgrunn i en fornyelse av tidligere utgått fastrenteavtale med DNB. Nivået på
lønnsutgiftene er beholdt for å ta høyde for opplæring av ny sekretær sommeren 2016 og et
styrevedtak om lønnsøkning for sekretæren til forskriftsmessig nivå. Budsjettet for 2017 innebærer
en økning i kontingenten på 30 kroner pr. ordinært medlem (fra 660,– til 690,–) og 15 kroner pr.
student- og familiemedlem (fra 365,– til 380,–). Bakgrunnen for økningen er Universitetsforlagets
påslag i abonnementsavgiften for HT fra 2015 nevnt ovenfor, og den generelle prisstigningen siden
sist gang kontingenten ble justert i 2010. Utgiftsposten til møtevirksomhet er satt noe ned til tross
for et ekstraordinært styremøte avholdt i mai 2016, og innebærer en rimelig gjennomføring av
lokallagsseminaret høsten 2016. Kostnadene til diverse kontor og internasjonal kontingent er
beregnet lavere enn resultatet i 2015, hvis høye nivå skyldes ekstraordinære omstendigheter nevnt
ovenfor.

AKTUELLE SAKER FOR STYREÅRET 2015–2016
For informasjon om styrets arbeid i sammenheng med Historisk tidsskrift og spørsmål knyttet til åpen
tilgang (Open access), se s. 14.
Harald Bøckman og visumnekt til Kina
Harald Bøckman, Kina-forsker og HIFO-medlem ble nektet visum til Kina i sammenheng med
Verdenshistoriekongressen i Jinan, august 2015. HIFOs styre protesterte formelt mot denne
avgjørelsen ved å kontakte CISH og innlevere en klage som ble formidlet til de kinesiske arrangørene
og myndigheter. Dette førte imidlertid ikke til at Kina ville endre sin avgjørelse. Harald Bøckman
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valgte å gå ut med sin historie i media samtidig som Verdenshistoriekongressen åpnet, og HIFO
sendte ut en pressemelding i den anledning hvor vi støttet ham. Pressemeldingen ble referert i flere
aviser, og saken fikk omtale i NRK P2.
Styrets vurdering var at visumnekten var en reaksjon mot Bøckmans bruk av sin ytringsfrihet. Vi
mener dette var en uakseptabel inngripen i en fri akademisk utveksling på en internasjonal
konferanse.
HIFOs representant under Verdenshistoriekongressen, Lise Kvande, fremmet under
generalforsamlingen til CISH en protest fra HIFO vedrørende behandlingen av Harald Bøckman.
Kvande skrev en rapport til Historikeren 2/2016 om sin opplevelse i Kina.
Vi ble forsikret om at vår protest skulle refereres i referatet fra generalforsamlingen, men så langt
har referatet ikke blitt publisert. Styret vil følge opp dette videre.
Arkivverket
Etter meldingene om omorganiseringen av Arkivverket ble kjent i fjor høst, har HIFO vært engasjert i
denne saken. Særlig har vi vært urolige for at omorganiseringen ville bety svekket tilgang til
arkivmateriale (lesesal/betalingsløsninger), redusert arkivfaglig kompetanse og nedlegging av
statsarkivene som regionale arkiv- og kulturinstitusjoner. HIFO og mange HIFO-medlemmer var tidlig
på banen i mediedekningen av denne saken. HIFO sendte også et brev til Riksarkivaren hvor vi ba om
et møte, og senere et innspill til Stortingets kulturkomité.
Arkivverket svarte på reaksjonene fra omverdenen ved å innkalle en rekke brukerorganisasjoner til
møte den 19. november 2015. Møtet ble ledet av Øyvind Ødegaard fra RA. En del av våre spørsmål
ble besvart, til dels klargjørende, men uten at det ble gitt noen forpliktende garantier. Det mest
håndfaste som kom ut av dette møtet, var tilbudet om å opprette et fast brukerråd med flere årlige
møter under den pågående omorganiseringsprosessen.
Samtidig som møtet på Riksarkivet fant sted, ble saken også reist på Stortinget. I forkant av
behandlingen av saken arrangerte Senterpartiets stortingsgruppe et møte, der også HIFO ble invitert
til å fremføre sine synspunkter.
Utfallet av stortingsbehandlingen ga få tydelige svar. Selv om komiteen kritiserte prosessen i
Arkivverket, ble saken som sådan sendt tilbake til departementet som en «ikke-politisk» sak.
Omorganiseringen vil derfor fortsette, men statsarkivene som enheter vil bestå, om enn med andre
arbeidsoppgaver.
Arkivverkets «brukerråd» avholdt møte 4. mars hvor HIFO deltok. Det er fortsatt uklarhet rundt
spørsmålet om betalingstjenester, selv om det hevdes at dette ikke skal påvirke tilgangen til
forskningsmateriale. Siden omorganiseringen ble stoppet i desember 2015 er det fortsatt uklart
hvilken rolle statsarkivene vil få til slutt. Det er heller ikke klart hvordan tilgangen til fagkompetanse
vil bli. Riksarkivaren, som var til stede på hele møtet, gjorde det imidlertid klart at planen om å
nedtone ansvaret for privatarkiver var forlatt.
Brukerrådet møtes igjen mandag 13. juni 2016 hvor tema vil være: Omorganiseringen og Arkivverkets
strategiske tiltak for 2016.
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Humaniorameldingen
HIFO sendte 20. mai innspill til Kunnskapsdepartementet om den kommende Humaniorameldingen,
der vi redegjorde for synspunkter og bekymringer på OA-prosessen (se mer under punktet om
Historisk tidsskrift) og Arkivverkets framtidige organisering.
Oppdrags- og freelance-markedet
Det ble formidlet åtte oppdrag via HIFO-nett i 2015.
I august fikk HIFO kjennskap til at det i ett av oppdragene utlyst gjennom HIFO-nett noe
ureglementert ble ansatt en professor i økonomi. Vedkommende var ikke var blant de ordinære
søkerne, og hadde heller ikke de historiefaglige kvalifikasjonene som var etterspurt i utlysningen. Han
var medlem av redaksjonskomiteen til bokverket som skulle vurdere søkerne, men trådte ut og
formulerte sin søknad underveis i prosessen. Mange HIFO-medlemmer var oppbragt over måten høyt
kvalifiserte faghistorikere ble tilsidesatt på. Leder i HIFO, Gro Hagemann, uttalte seg kritisk om saken
til Historikeren i nr. 3/2015, men fant det ikke hensiktsmessig å markere seg sterkere i offentligheten.

STYRETS VURDERING AV VIRKSOMHETEN
Perioden 2015–2016 har vært et aktivt arbeidsår for HIFO. I tillegg til foreningens vanlige
virksomheter har noen store saker krevet særskilt stor innsats i år. Spørsmålet om Historisk tidsskrifts
framtidige publiseringsmåte er inne i en avgjørende fase der foreningen må avgjøre hvordan vi skal
stille oss til åpen publisering (Open access) når dette fra 2017 blir en betingelse for NFR-støtte.
Visumnekt for Harald Bøckman til verdenshistorikerkongressen i Jinan medførte stor aktivitet rundt
generalforsamlingene i CISH med tett kontakt mellom styremedlemmer i Jinan og Norge. Den
forestående omorganiseringen av Arkivverket har krevet atskillig styreengasjement etter at de
konkrete planene ble kjent i fjor høst. I disse tre sakene har HIFO markert seg tydelig gjennom egne
reportasjer og ledere i Historikeren, i tillegg til informasjon på hjemmesidene og Facebook-siden.
HIFOs økonomi er fortsatt god, og de økonomiske rutinene er godt innarbeidet. Innenfor dagens
begrensede økonomiske og organisatoriske rammeverk må det imidlertid foretas klare prioriteringer,
og ethvert nytt initiativ krever en nøye økonomisk overveielse. Til tross for underskudd i regnskapet
for 2015 har styret valgt å budsjettere med balanse i 2016 og et lite overskudd i 2017. Dette
forutsetter imidlertid en økning av inntektene, og dette bør ha høy prioritet i den kommende
styreperioden. Medlemsutviklingen har ikke endret seg vesentlig de siste årene. Det viktigste
rekrutteringstiltaket er ordningen med subsidiert medlemskap for nylig uteksaminerte
mastergradskandidater, og her burde en viss økning være mulig. Større potensial ligger det likevel i
overføringene fra UH-sektoren, der bare halvparten av institusjonene bidro i 2015. Trolig vil enkle
grep kunne gi betydelig inntektsøkning her.
Styret oppfatter at HIFO er en veletablert og veldrevet organisasjon med stadig vekst i virksomheten.
Med større økonomisk handlingsrom vil HIFO kunne utvide det administrative apparatet og ha et
høyere ambisjonsnivå for de ulike sidene av foreningens virksomhet. Det er et sterkt ønske fra styrets
side at HIFO i fremtiden får økt sine eksterne overføringer, både for å opparbeide et økonomisk
sikkerhetsnett og for å øke organisasjonens handlingsrom. Det må fremheves at dugnadsånden
fortsatt er levende i alle deler av organisasjonen, både sentralt og lokalt, til glede og nytte for hele
historieprofesjonen.
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DEL II: ANNEN VIRKSOMHET
HIFOs STIPENDER OG PRISER
Reisestipend
På styremøte i januar 2010 vedtok HIFO-styret nytt reglement for tildelingen av reisestipend.
Bakgrunnen for dette var en oppfatning av at støttebeløpet er for lavt til å være av større nytte i
forhold til faglige reiser, og at man derfor bør prioritere å gi færre, men større reisestipend. I tillegg
er det et ønske fra styrets side om at studenter og andre medlemmer som ikke har andre muligheter
for finansiering av faglige reiser skal prioriteres i enda sterkere grad enn tidligere.
Til søknadsfristen for stipend for 2016 kom det inn åtte søknader. Tildeling ble foretatt i januar 2016,
og midlene (kr. 20 000) ble fordelt mellom tre av søkerne. Føringene fra 2010 ble fulgt, slik at søkere
med studentstatus eller uten institusjonell tilknytning ble prioritert. Årets stipendmidler gikk til én
masterstudent, én selvfinansiert phd-kandidat, og én frilanshistoriker. Stipendet lyses neste gang ut i
august/september 2016, med søknadsfrist i november og tildeling i januar/februar 2017.
Sverre Steen-prisen
HIFO deler hvert år ut Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie på høyt faglig nivå.
Prisen skal primært tildeles én eller flere personer som i løpet av foregående år har utmerket seg ved
ypperlig formidling av historie på høyt faglig nivå, men kan også tildeles for en persons samlede
formidlingsvirksomhet. Sverre Steen-prisen for 2015 ble tildelt Håkon Harket og Einhart Lorenz.
Priskomiteen har bestått av Jorunn Bjørgum, Tore Linné Eriksen, og Astrid Sverresdotter Dypvik. De
framhever de to prisvinnerne for deres formidling av antisemittismens historie med forbindelse både
til grunnlovsjubileet i 2014 og 9. april-minnet og frigjøringsjubileet i 2015. Begge utmerker seg med
forskning og formidling som kaster lys over viktige sider ved norsk og internasjonal historie, samtidig
som de også bidrar til en nødvendig samfunnsdebatt. Håkon Harkets bok Paragrafen – Eidsvoll 1814
ble en betimelig påpeking av bakgrunnen for jødeparagrafen i grunnloven. Den kan ses i forlengelsen
av Harkets tidligere samarbeid med blant andre Einhart Lorenz i det store verket Jødehat.
Antisemittismens historie fra antikken til i dag, som kom i 2005. Einhart har gjennom en årrekke vært
en pioner på dette feltet. Han etablerte jødenes og antisemittismens historie som
undervisningsemne ved Historisk institutt og var aktiv i grunnleggelsen av Holocaustsenteret i 2001
og styremedlem der fra 2002 til 2009. Og han har publisert omfattende på forskingsfeltet, fra boken
Veien mot Holocaust (2002) til studieheftet Jødisk historie, kultur og identiteter: Mangfoldet i
jødedommen (2010).
Ny priskomité for 2015–2016 er Tore Linné Eriksen, Jorunn Bjørgum og Sigrun Høgetveit Berg.
HT-prisen for nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift
Prisen ble opprettet høsten 2009 og skal gå til det mest nyskapende bidraget til Historisk tidsskrift i
løpet av kalenderåret. HIFO vil med dette bidra til å synliggjøre Historisk tidsskrift som den fremste
norske publiseringskanalen for faghistorikere, samt stimulere norske historikere til å skrive
nyskapende, substansielle og gjennomarbeidede bidrag til tidsskriftet.
Juryen for 2014-årgangen besto av Christine Smith-Simonsen (komiteens leder), Magne Njåstad og
Finn Erhard Johannessen. HT-prisen 2014 ble tildelt Klaus Johan Myrvoll for artikkelen “Bruk og
misbruk av skaldekvæde hjå norske historikarar” i Historisk tidsskrift nr. 3/2014
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Ny jury som skal vurdere 2015-årgangen av HT, består av Magne Njåstad, Finn Erhard Johannessen
og Lena Aarekol.
Fritt Ord-stipend
Siden 1994 har HIFO stimulert nyeksaminerte hovedfags-/mastergradskandidater i historie med
tildeling av et årlig publiseringsstipend. Midlene må oppfattes som ekstra berettigede siden de
kommer stipendmottakerne til gode i en periode av forskningskarrieren som ofte oppleves som
økonomisk vanskelig (mellom mastergrad og videre virke som historiker). Ordningen har siden 1999
vært finansiert av Institusjonen Fritt Ord, og stipendet er utgjør nå 25 000 kr. I 2013 fikk HIFO tildelt
nye stipendmidler fra Fritt Ord for perioden fram til 2019, noe styret er svært takknemlig for. Juryen
for HIFOs Fritt Ord-stipend for innleverte mastergradsoppgaver i 2014 besto av Astrid Wale, Runar
Jordåen og Bjørg Seland. Da fristen gikk ut 1. februar 2014, var det kommet inn hele 10 søknader.
HIFO mener prisen er et svært godt tiltak for å øke oppmerksomheten om historiefaget særlig blant
unge historikere, og oppfordrer lokallag og institutter til å fortsette å nominere kandidater fra sine
studentmiljø til prisen.
HIFOs Fritt Ord-stipend 2014 ble tildelt Morten Aanestad for oppgaven Andre verdenskrig på
museum. En analyse av fire norske museers krigshistoriske utstillinger, levert ved Universitetet i
Stavanger våren 2014.
For juryenes fullstendige begrunnelser, se HIFOs hjemmeside: www.hifo.no.

HIFOs ARRANGEMENTER OG ARRANGEMENTER DER HIFO ER PARTNER
Norske historiedager 2016
Da nåværende HIFO ble stiftet i 1990, ble arrangering av faglige seminarer vedtaksfestet. Fra og med
2009 har styret i HIFO besluttet at Norske historiedager skal være normalbetegnelsen for HIFOs
årlige nasjonale konferanse for faghistorikere.
HIFO Nordvestlandet og Historisk institutt ved Høgskulen i Volda er arrangør av Norske historiedager
2016. Forrige gang HIFO Nordvestlandet hadde dette arrangementet, var i 2004, da som HIFOseminar i Ålesund med hovedtema «Møte mellom kulturar». Årets arrangement finner sted 17.-19.
juni i Volda og Ørsta, og har som hovedtema «Opplysning, utdanning og skriftkultur». Dette er tema
for hovedsesjonene og setter også sitt preg på mange av undersesjonene. Dessuten er det et
mangfold av sesjoner og frie foredrag som spenner over et bredt emnespekter. I tillegg til det brede
faglige programmet blir det arrangert fire ekskursjoner i Volda og omegn, alle foregår lørdag etter
lunsj. Arrangementskomiteen har i år vært ledet av Atle Døssland.
Norske historiedager 2016 har fått 75 000 kr. i støtte fra Fritt Ord. I tillegg støtter Høgskulen i Volda
arrangementet med 70 000 kr., i tillegg til administrative ressurser og konferansemateriell.
Samarbeidet mellom HIFO-styret og arrangørene har vært godt gjennom planleggingsprosessen.
Norske historiedager 2017
HIFO Trøndelag har i samarbeid med Historisk institutt ved NTNU tatt på seg arrangementet Norske
historiedager 2017. Forrige gang HIFO Trøndelag hadde dette arrangementet var i 2005.
Hovedtemaet var da «Perspektiv på unionsoppløsningen i 1905» og «Norsk utenrikspolitikk etter
1905 med hovedvekt på fredsmotivet». Arrangementskomité for Norske historiedager 2017 er
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nedsatt, og nøyaktig tidspunkt for arrangementet vil bli bestemt i samarbeid med HIFO sentralt.
Hovedtema blir fastlagt i løpet av høsten 2016, og blir kunngjort samtidig som det sendes ut
invitasjon til sesjon- og manuslokking.
Lokallagsseminar i Trondheim 2015
Lokallagsseminaret 2015 ble avholdt 6. november i Trondheim. Det var det revitaliserte HIFO
Trøndelag som arrangerte seminaret og inviterte styret og lokallagsstyrene til en utbytterik faglig dag
6. november. Aktuell forskning ble presentert i fire foredrag: Andreas Snildal (Slaktelov med
antisemittiske røtter? Bakgrunnen for forbudet mot jødisk rituell slaktemåte ca. 1890-1930), Gunnar
D. Hatlehol: («Norwegeneinsatz» 1940-45. Organisation Todts arbeidere i Norge og gradene av
tvang), Tor Einar Fagerland (22. juli-prosjektet), Øyvind Thomassen (Galskapens iscenesettelse:
Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid). Om kvelden ble det holdt
omvisning på Norsk rettsmuseum og middag for alle deltagerne. (Se artikkel i Historikeren
nr.2/2016).
Foruten Trøndelag deltok fem lokallag på møtet (Bergen, Bodø, Rogaland, Tromsø og Østlandet).
Som på de tidligere lokallagsseminarene var frammøtet ikke overveldende. Men for de som var der,
fungerte samlingen som et nyttig og inspirerende treffpunkt mellom HIFOs sentralstyre og
lokallagene.
Styret vil sterkt anbefale at lokallagsstyrene prioriterer å sende deltakere på lokallagsseminaret.
Dette bør også følges opp av styret som i god til må fastsette tidspunkt og sted for seminaret.

NORDISK ARBEID
Nordiska historikerkommittén (NHS)
Under Det 27. nordiske historikermøtet ved Universitetet i Tromsø i 2011 tok HIFO initiativ til en
egen rundebordsesjon hvor man drøftet tidligere erfaringer og utfordringer ved nordisk
historikersamarbeid, samt hvordan et nytt nettverk best kan forankres slik at man sørger for
forutsigbarhet. Det var stor enighet om at fastere strukturer vil være av det gode, både for
arrangeringen av de nordiske historikermøtene, og for koordinering av nordisk aktivitet innenfor
rammene av CISH.
Som et resultat av rundebordsesjonen ble det i løpet av 2012 valgt representanter og
vararepresentanter fra alle de nordiske søsterorganisasjonene (inkludert både den finskspråklige og
svenskspråklige historikerorganisasjonen i Finland) til en ny nordisk komite for historikersamarbeid. I
komiteen er også fellesorganet Scandinavian Journal of History representert (ved hovedredaktør),
samt vertsinstitusjonen for det kommende nordiske historikermøtet (ved leder av den lokale
organisasjonskomiteen).
Den nye nordiske komiteen avholdt konstituerende møte i november 2013 på Sommarøy utenfor
Tromsø, der vedtekter for komiteen ble utarbeidet. Møter ble deretter avholdt i tilknytning til det
nordiske historikermøtet i Joensuu i august 2014 og ved Centre for Nordic Studies (CENS) ved
Universitetet i Helsinki i mars 2016. CENS har tatt på seg sekretariatsansvar for komiteen og har
utarbeidet forslag til en komité for nordisk historie innenfor CISH som ble behandlet på kongressens
generalforsamling i Jinan i august 2015.
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Fra HIFOs side er det satt av budsjettmidler til videre møter. Norske representanter i komiteen har
vært Einar Niemi (hovedrepresentant) og Kari Aga Myklebost (vara). Kari Aga Myklebost har fortsatt
som HIFOs representant etter årsmøtet i Stavanger.
Nordiska historikerkommittén (NHS) hadde møte i Helsingfors 10.-11. mars 2016. Her ble det
konstatert at Nordic History Studies nå har blitt godkjent som et fullverdig internasjonalt
organisasjonsmedlem i CISH. Medlemsavgiften vil være EUR 650, en utgift som tenkes fordelt på de
nasjonale historikerforeningene. Møtet vedtok å arrangere en rundebordsdiskusjon under det
Nordiske historikermøtet i Aalborg som en åpen innbydelse til å engasjere seg i NHS. Denne vil
forhåpentligvis kunne bli startskuddet for en fastere organisering av NHS med sikte på en egen
nordisk sesjon på neste verdenskongress i Poznan (Polen) i 2020.
På initiativ fra de danske arrangørene av det neste nordiske møtet i Aalborg har Den nordiske
historikerkomiteen innstiftet en nordisk historiebokpris. Prisen planlegges utdelt hvert tredje-fjerde
år i forbindelse med historikermøtene, og formålet er å bidra til interesse rundt nordisk historie.
Nordiske historikermøter
Møtene arrangeres hvert tredje/fjerde år på omgang mellom historiemiljøene i de fem nordiske
landene. I 2007 ble møtet avholdt i Reykjavik på Island, i 2011 ved Universitetet i Tromsø, Norge og i
2014 i Joensuu, Nord-Karelen, Finland. Møtet skriver seg tilbake til 1905, og har tradisjonelt samlet
mellom 300 og 500 historikere fra de fem nordiske landene.
Det 29. nordiske historikermøtet vil bli arrangert på Aalborg Kongress og Kultursenter, Danmark, 15.18. august 2017. Hovedarrangørene er Historiestudiet ved Institut for Kultur og Globale Studier på
Aalborg Universitet, Den Danske Historiske Forening og Den Nordiske Historikerkomité. Hovedtema
for møtet er: «Reformations: Reshaping culture and environment». Frist for å sende inn forslag til
programmet er 1. september 2016. Informasjon om møtet vil fortløpende bli lagt ut på HIFOs
hjemmesider.

INTERNASJONALT ARBEID
Comité International des Sciences Historiques (CISH)
HIFO er medlem av Den internasjonale komitéen for historievitenskap, CISH, med den engelske
navnet International Committee for Historical Sciences (ICHS). Organisasjonen ble dannet av
representanter fra 19 land i Genéve i 1926. I dag har CISH nasjonale komitéer i 53 land, 30 tematiske
internasjonale organisasjoner og 8 internasjonale kommisjoner. Fra 2015 er også Nordic History
Studies godkjent som fullverdig internasjonalt organisasjonsmedlem. CISH sitt viktigste arrangement
er Verdenskongressen, som arrangeres hvert femte år.
HIFO var representert på generalforsamlingen i Jinan i august 2015 ved styrerepresentant Lise
Kvande. Hun fremmet HIFOs protest mot innreiseforbudet for Harald Bøckman (se rapport i
Historikeren 2/2016).
22st International Congress of Historical Sciences i Jinan, Kina 2015
Hovedarrangør for verdenskongressen er Den internasjonale komitéen for historievitenskap
(ICHS/CISH), der HIFO representerer Norge. I 2000 var Universitetet i Oslo vertskap, i 2005 Sydney og
i 2010 Amsterdam. Verdenskongressen 2015 ble holdt i universitetsbyen Jinan på Shandong-halvøya i
Kina. Her deltok et titalls norske historikere. HIFO hadde en koordinerende rolle i forbindelse med
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sesjonsforslag fra norske historikermiljø. Tre innspill til sesjoner ble meldt videre fra HIFO til CISH
innen fristen. Ett av de norske forslagene ble tatt inn i programmet, nemlig en såkalt joint session
(sesjon organisert i samarbeid mellom flere land) med tittelen “Changing Social and Cultural Values
of Children in Time and Space”. Sesjonen var et samarbeid mellom den norske, danske og svenske
komiteen i CISH, med Ellen Schrumpf som initiator og drivkraft på norsk side. Programmet for øvrig
bestod av fire hovedsesjoner, 30 spesialiserte tema, 19 joint sessions og 21 rundebordsesjoner.
Informasjon om CISH ligger på www.cish.org.
I forbindelse med verdenskongressen ble det fra norsk side tidlig i 2014 tatt initiativ til en studietur
for nordiske historikere, med historiker Harald Bøckman ved Senter for miljø og utvikling, UiO som
reiseleder og Kinareiser AS som turarrangør. Turen var planlagt til selvkost. På grunn av liten
påmelding ble studieturen dessverre avlyst i mai 2015.
Det er et mål at HIFO skal være representert også på kommende kongresser og generalforsamlinger.
Neste kongress i regi av CISH blir avholdt i 2020 i Poznan, Polen.
Network of Concerned Historians
HIFO er engasjert i solidaritetsarbeid gjennom medlemskap i Network of Concerned Historians (NCH).
NCH samler og offentliggjør informasjon om forfølgelse og sensur av historikere og samarbeider med
menneskerettsorganisasjonen NEAR (Network for Education and Academic Rights). Lenker til disse
organisasjonene er lagt ut på HIFOs nettsider, og organisasjonen har også bidratt til å spre
informasjon om NCH gjennom medlemsbladet Historikeren.

HIFOs PUBLIKASJONER
Historikeren
Historikerens redaksjon har i perioden holdt hus ved Institutt for arkeologi, konservering og historie
(IAKH), Universitetet i Oslo. Henrik Olav Mathiesen har vært redaktør, og med seg i redaksjonen har
han hatt Håvard Brede Aven, Vibeke Kieding Banik, Morten Haave, Miriam Finset Ingvaldsen, Amund
Pedersen, Gjermund Forfang Rongved og Erik Tobias Taube i redaksjonen.
Oslo-redaksjonen har fulgt opp grunnlaget som er blitt lagt for Historikeren fra tidligere redaksjoner,
og har satset videre på faglig stoff som speiler aktuelle problemstillinger for foreningens medlemmer.
Som internt meldingsblad gir Historikeren medlemmene mulighet til å følge faglige og fagpolitiske
diskusjoner som utspiller seg i nasjonale og internasjonale historikerkonferanser der HIFO er
representert.
Sakene sorteres under ulike spalter som mer eller mindre er faste: «Historiske nyheter» (generelt
aktualitetsstoff for historikere), «HIFO-nytt» (organisasjonsstoff, sentralt), «Lokallag»
(organisasjonsstoff, lokalt), «HIFO skole» (nytt fra skoleseksjonen), «Seniors perspektiv» (intervju
med en erfaren historiker), «Reisebrevet» (jf. HIFOs reisestipend) og «Fotospalten» (samarbeid med
Nasjonalbibliotekets Arthur Tennøe). «Debatt» har blitt en noe mer irregulær spalte. Derimot er
spalten «Minneord» forsøkt gjenopplivet. «Kildenøtt» har blitt nedprioritert, og «Quiz» har blitt
forsøkt gjort til en årlig hendelse, i nummer 2, i forbindelse med tema for årets historiedager. Til
gjengjeld har redaksjonen forsøkt å få inn en mer omfattende quiz. Redaksjonen har i tillegg forsøkt å
etablere en tradisjon for å liste opp fjorårets doktorgrader i årets første nummer. Norske
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historiedager, lokallagseminar samt de nordiske historiekonferansene dekkes av redaksjonen, med
god hjelp fra skribenter i medlemsmassen.
Redaksjonen har arbeidet med Historikerens uttrykk. Papiret er nå matt, og ryggen limfreses. En noe
endret layout er utviklet i samarbeid med den grafiske designeren, Kjersti Hjelmeland Brakstad.
Redaksjonen har hatt flere møter, og har ellers arbeidet på epost og i en felles Dropbox-mappe.
Medlemmene av redaksjonen jobber til daglig med historie i ulike stillinger, både i og utenfor
akademia, noe som forhåpentligvis har bidratt til å skape bredde og variasjon i bladet. Å ha mange
ulike antenner, en samvittighet for å rapportere bredt om Historiedagene, både i forkant og
etterkant og fortsette å følge historiefagets påvirkning fra digital humaniora er tre råd som den
nåværende redaksjonen vil sende videre til den neste.
Historisk tidsskrift (HT)
HIFO er eier av fagtidsskriftet Historisk tidsskrift. Utgivelsen av tidsskriftet reguleres gjennom
gjeldende utgiveravtale mellom HIFO og Universitetsforlaget, datert 1. januar 2012. Kontrakten
fornyes neste gang i 2017. For HIFOs og HTs del har dette vært en god avtale, og styret har de beste
forhåpninger om et godt samarbeid med Universitetsforlaget i årene framover. Redaksjonen for HT
går på omgang mellom historiemiljøene ved de fire universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og
Tromsø. Fra 1. januar 2015 har redaksjonen vært knyttet til Institutt for historie og religionsvitenskap
ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Narve Fulsås er hovedredaktør, og med seg i
redaksjonen har han Richard Holt, Harald Dag Jølle og Kari Aga Myklebost. Maria Purtoft har hatt
stillingen som redaksjonssekretær.
Universitetsforlaget har ansvar for å utarbeide regnskap og budsjett for tidsskriftet. Tidsskriftets
økonomi er god, og det har i 2016 vært drevet uten støtte fra Norges forskningsråd. Fra og med 2013
befinner HT seg på nivå 1 i det nasjonale systemet for vitenskapelig rapportering. HIFO vil imidlertid
fortsette arbeidet for å bevare HTs vitenskapelige kvalitet.
I likhet med den foregående perioden har HIFOs leder også i år hatt et særlig ansvar for tidsskriftet
og kontakt med forlaget. På grunn av den forestående overgangen til åpen publisering (OA) har dette
arbeidet med tidsskriftet vært en hovedoppgave for styret. Leder har hatt flere møter med
Universitetsforlaget og deltatt på seminarer i regi av Det norske Videnskapsakademi og Norsk
Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).
Årsmøtet i 2015 påla styret å forberede en diskusjon på følgende årsmøte om HIFOs stilling til OA, og
også gjennomføre en medlemsundersøkelse om holdningen til fortsatt papirutgave av tidsskriftet.
Sammen med leder har Erik Opsahl hatt et særlig ansvar for å utarbeide styrets innstilling til
tidsskriftets framtid. Innstillingen ble vedtatt på styremøte i mai og blir framlagt til diskusjon og
vedtak på årsmøtet i juni.
Medlemsundersøkelsen ble gjennomført i februar. Svarprosent var bare litt over 50 prosent, så
resultatene må tolkes med forsiktighet. Tabellene nedenfor viser de viktigste resultatene:

Ønsker du å beholde papirutgaven av HT selv om den finnes som Open Access?
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Svarvalg

Svar %

N

Ja
Nei
Usikker
Totalt

48,7
35,9
15,4

190
140
60
390

Hvor viktig er papirutgaven av HT for deg?

Svarvalg

Svar %

N

Svært viktig
Ganske viktig
Ikke så viktig
Vil helst slippe papir
Usikker
Totalt

18,20
34,1
31,8
14,6
1,3

71
133
124
57
5
390

Forholdet mellom HIFO-medlemskap og Historisk tidsskrift. Hvilket utsagn passer best?
Svarvalg

Svar %

N

Abonnementet på HT er en viktig grunn for mitt
medlemskap i HIFO
Jeg ville ha foretrukket at HIFO-medlemskapet ikke
inkluderte abonnement på HT
Jeg prioriterer HIFO-medlemskap og HT-medlemskap
som likeverdige
Totalt

33,6

131

19,2

75

47,2

184
390

Av de som svarte, ønsket den største gruppen altså å beholde en papirutgave av tidsskriftet selv om
det var åpent tilgjengelig på nett. Samtidig viser den andre tabellen at det var under en femtedel som
oppga dette som svært viktig. Den tredje tabellen tyder på ganske stor lojalitet blant de
medlemmene som har svart på undersøkelsen. Nesten halvparten ser medlemskap og HTabonnement som likeverdige, og bare en knapp femtedel ville ha foretrukket å slippe HTabonnementet.
Resultatene av undersøkelsen er for usikre til å trekke klare konklusjoner om fortsatt papirutgave.
Det neste styret oppfordres til å gå videre med dette spørsmålet. Blant annet bør mulighetene for en
frivillig ordning med papirutgave i tillegg til OA utredes nærmere.
Scandinavian Journal of History
Tidsskriftet Scandinavian Journal of History (SJH) eies av de nordiske historikerforeningene i
fellesskap. Tidsskriftet utkommer med fire nummer i året. Fredrik Thue ble oppnevnt av HIFOs styre
som ny norsk redaktør fra høsten 2015. Etter seks år som tidsskriftets hovedredaktør gikk
Guðmundur Hálfdanarson (Island) av ved årsskiftet 2015, og stillingen som hovedredaktør er fra 2016
delt mellom Klaus Petersen og Rasmus Mariager, begge Danmark. De øvrige redaksjons15

medlemmene er, foruten Fredrik Thue, Marjaana Niemi (Finland), Maria Sjöberg (Sverige) og
Ragnheiður Kristjánsdóttir (Island).
Tidsskriftet har fra 2016 nivå 2-status i det nasjonale systemet for vitenskapelig rapportering. Både
HIFO og Nasjonalt fagråd for historie har vært aktive pådrivere for å få til denne nivåhevingen.
Som deleiere av tidsskriftet mottar HIFO årlig utbetaling av royalties fra forlaget Taylor & Francis (se
under økonomi). Noe av dette beløpet brukes til å dekke reiseutgifter for den norske redaktøren.

HIFOs DELTAKELSE I ANDRE ORGANER
Norsk lokalhistorisk institutt
HIFO har forslagsrett når Kulturdepartementet oppnevner nytt styre for Norsk lokalhistorisk institutt
(NLI). I perioden 2014–2017 fortsetter Finn-Einar Eliassen som representant for HIFO i styret, med
Atle Døssland som vara. Eliassen har funksjon som nestleder.
Nasjonalt fagråd for historie
HIFO har møterett og forslagsrett i Nasjonalt fagråd for historie og reiste til møtet i høst forslag om at
fagrådet skulle vedta en uttalelse om omorganiseringen i arkivverket. Sykdomsforfall forhindret
deltakelse på selve møtet, men aktuelle sakspapirer til forslaget ble formidlet til fagrådets leder.
Diskusjonen om status og framtidig finansiering og publisering av Historisk tidsskrift var oppe også på
høstens fagrådsmøte, men mest som en orienteringssak ettersom lite nytt var skjedd siden forrige
møte. Videre ble det orientert om fagrådets initiativ for nivå 2-plassering av SJH og vedtatt igangsatt
en gjennomgang av hele tidsskriftporteføljen i vårt fagområde med sikte på å fremme forslag om
oppjustering av flere tidsskrift til neste år.
Norges kulturvernforbund
HIFO er medlem av paraplyorganisasjonen Norges kulturvernforbund (før 2004 Kulturvernets
fellesorganisasjon – KORG). Kulturvernforbundet har 24 landsdekkende medlemsorganisasjoner med
over 200 000 medlemmer. Tidligere HIFO-leder Dag Hundstad har sørget for kontinuitet i kontakten
mellom Kulturvernforbundet og HIFO. På Kulturvernforbundets initiativ blir det fra 2010 årlig levert
inn søknad om driftsstøtte til HIFO og andre medlemsorganisasjoner.
Forbundet har i 2016 arbeidet særlig med kompetanse og kunnskap i kulturvernet. I januar 2016
hadde Gro Hagemann og Synne Corell et møte med de ansvarlige for forbundets
kompetansekartlegging. HIFO deltok på styrelederkonferanse 30. januar, der de foreløpige
resultatene fra kartleggingen ble presentert og diskutert. HIFO var også representert ved
Kulturvernkonferansen 12. mars.
På Kulturvernforbundets landsmøte 22. – 24. april ble Synne Corell valgt som vara til forbundets styre
for perioden 2016-2018. Dag Hunstad representerte HIFO på forbundets landsmøte, da ingen av
HIFOs styremedlemmer hadde anledning til å delta.
Etter styrets oppfatning bør samarbeidet med andre organisasjoner innenfor det materielle og
immaterielle kulturvernfeltet videreutvikles. Kontaktene innenfor Kulturvernforbundet har tilført
HIFO organisatorisk kompetanse, og bidrar også til å gjøre organisasjonen mer synlig.
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DEL III: ARBEID RETTET MOT SKOLE OG LÆRERE I HISTORIE
Skoleseksjonen har i denne perioden bestått av Anne Kjersti Jacobsen (leder), Karsten Korbøl, Herdis
Wiig og Jørgen Eliassen. Karsten Korbøl har vært ansatt i 20 prosents stilling som koordinator for
Skoleseksjonens arbeid. Stillingen er finansiert av Stiftelsen Fritt Ord. Skoleseksjonen har hatt
jevnlige møter i perioden.
HIFOs historiekonkurranse «Min familie i historien»
Arbeidet med historiekonkurransen for skoleelever er skoleseksjonens viktigste oppgave. Arbeidet
har i første rekke bestått i å utforme oppgaver, ordne trykking og utsendelser av
konkurranseinvitasjon, gi veiledning til lærere og elever som henvendt seg til skoleseksjonen, samt å
organisere juryering og premiering. Dette årets konkurranse hadde en liten nedgang i antall bidrag
sammenlignet med 2014, men HIFO skole er likevel godt fornøyd med 840 bidrag.
Historiekonkurransen 2014–2015
Historiekonkurransen «Min familie i historien» er innarbeidet på mange skoler, temaet treffer godt
med tanke på læreplanene og åpenheten gjør det lett for elevene å arbeide med en besvarelse etter
egne interesser og ønsker. Skoleseksjonen ønsker at så mange lærere som mulig vil gjennomføre
konkurransen som en del av sin undervisning, og dette er trolig lettere å få til dersom temaet er det
samme over tid. Det gir forutsigbarhet og gir lærere mulighet til å legge konkurransen inn i
årsplanen.
Nytt av året er at HIFO-skole har samarbeidet med Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark) som utlyste en
pris for beste bidrag med arbeidslivshistorie som tema. Arbark finansierte prisen og kåret det beste
bidraget. I samarbeid med NDLA har det i år også blitt laget en introduksjonsfilm til konkurransen. Se
filmen på www.historiekonkurransen.no.
Juryen i «Min familie i historien» besto av Berit Lundberg, Anne Kjersti Jacobsen og Ketil Knutsen.
Vinneren i klassen for ungdomsskolen ble Eline Sandnes Fosse (Strandebarm). I klassen for
videregående skole vant Meriam Sediqi (Sandnes videregående skole). Arbarks pris gikk til Silje Lutro
(Elvebakken videregåend skole). Alle prisvinnerne fikk penge- og bokpremie, samt invitasjon til å
delta på EUSTORYs History Camp. Alle deltakere fikk diplom.
Historiekonkurransen i 2015/2016 har igjen tittelen «Min familie i historien». Ved innleveringsfristen
hadde det kommet inn 853 bidrag, konkurransens nest beste år. Vinnerne i konkurransen vil bli kåret
i mai 2016. Også i år har HIFO skole samarbeidet med Arbark om en pris for beste arbeidslivshistorie.
Seminar og etterutdanningstilbud for historielærere
HIFOs etterutdanningsseminar for historielærere ble arrangert i oktober 2015 i Oslo. Seminarets
hovedtema var migrasjon og økonomi. Seminaret hadde også en introduksjon til
historiekonkurransen, samt en workshop der lærerne fikk lese og vurdere styrker og svakheter ved
tidligere besvarelser. Samarbeidet med Stiftelsen Fritt Ord gjør det mulig å arrangere årlige
etterutdanningsseminar for lærere. Program for neste høsts seminar vil foreligge ved skolestart.
Annen aktivitet
Skoleseksjonen var til stede på EUSTORYs årsmøte i Moskva, i april 2016 sammen med
representanter fra alle de 22 medlemslandene. EUSTORY-delegatene ble invitert til å overvære
prisutdelingen for den russiske historiekonkurransen. Utenfor lokalet der prisene skulle deles ut, fikk
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medlemmene et ublidt møte med et tyvetalls demonstranter fra den patriotiske organisasjonen
National Liberation Movement. Demonstrantene ropte at delegatene var fascister og drev omskriving
av historien. En av demonstrantene gikk deretter til fysisk angrep den norske delegaten, først med en
sprøyte fylt med en grønn væske som viste seg svært vanskelig å vaske av. Dernest ble delegatene
oversprøytet av ammoniakk fra en ny sprøyte.
HIFO tar sterkt avstand fra slike aksjoner og gir full støtte til den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i sitt arbeid for å la ungdom undersøke og forske i egen familiehistorie.
HIFO støtter også EUSTORYs fordømmelse av aksjonen. EUSTORY har som mål å fremme en
grenseoverskridende europeisk dialog om historie for å forstå forskjeller og for å motvirke økende
nasjonalisme. Les hele uttalelsen her: http://www.eustory.eu/yesterdays-network-news-2016detail/items/eustory-strongly-condemns-attack-on-award-ceremony-of-memorial-competition.html.
Medlemmer av skoleseksjonen deltok også på EUROCLIOs generalforsamling og årlige
etterutdanningsseminar i Belfast i mars. Møtet forløp uten dramatikk.
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