
Årsmelding 2018 

Mai 2016-november 2018 
                     

Tillitsvalgte 

Styret i HIFO Bergen har siden årsmøtet 2016 bestått av leder Peter Sebastian Hatlebakk (Bergen 

kommune), sekretær Christian Florelius (UBB-UiB), Marte Lægreid Næsse (Stend Vidaregåande skule), 

Terje Breigutu Moseng (UiB), Magnus Halsnes (UiB).  

 

Styrets leder erkjenner at det er sterkt kritikkverdig at det ikke ble holdt årsmøte i 2017 eller til rett tid i 

2018. 

 

Aktiviteter 

På årsmøtet i 2016 ble det diskutert hvilke aktiviteter HIFO Bergen skulle satse på det neste året. 

Strategien som ble vedtatt i 2015 om å orientere foreningens aktiviteter mot masterstudenter og 

nyutdannede historikere, for å styrke rekrutteringen til foreningen, ble videreført. Styret vedtok på første 

møte i 2016 å sikre regelmessig aktivitet gjennom HIFO-pub for å sikre regelmessighet i organisasjonens 

drift. HIFO-pub ble drevet regelmessig i året 2016-17. Formålet var at historikere ved universitetet, i 

forvaltning og skoleverket kan møtes for diskusjon om et faglig emne - i en avslappet og sosial 

sammenheng.  

 

Den første HIFO-pub var 22. september 2016, med foredraget «Kan historien lovreguleres» om 

styresmaktenes politiske historiebruk gjennom lovverket, ved John Ragnar Myking (HiB). 20. oktober 

2016 holdt den nylig utgåtte masterkandidaten Monica Waage Johannesen foredrag om «Tyskerjentene i 

krigsoppgjøret». 16. november 2016 holdt Astri Andresen (UiB) foredrag om historiefortellinger som 

endrer politikk, med utgangspunkt i artikkelen «Vitenskapene og den nye samepolitikken (1945-1963)», fra 

Historisk tidsskrift 96, 2016/3. 15. februar 2017 foredro Svein Atle Skålevåg (UiB) om utilregnelighet, i 

møtepunktet mellom rettsapparatet og medisinsk sakkyndighet, med utgangspunkt i boken «Utilregnelighet. En 

historie om rett og medisin». 16. mars snakket Peter Hatlebakk om Falsens historieskriving. Møtene fant sted 

på Chagall i Vaskerelven. 

 

I perioden har også HIFO organisert en rekke andre møter: 

 

24. oktober 2016 holdt HIFO debatt om regionereformen med historikere som har arbeidet med 

regionshistorie og Vestlandet på Litteraturhuset i Bergen. Yngve Flo, Svein Ivar Angell og Dag Hundstad 

innledet og debatterte. Møtet var svært godt besøkt, og temperaturen i salen var høy. 

 

22. juni 2016 organiserte HIFO møte om den pågående arkeologiske utgraving av middelalderbyen, i 

samarbeid med Fortidsminneforeningen i Bergen og Bjørgvin Bispedømme. Sverre Bagge og NIKUs leder 

i Bergen Rory Dunlop innledet. Møtet fant sted i Korskirken, og var svært godt besøkt. 

 

17.-18. november 2017 organiserte HIFO Bergen det årlige lokallagsseminaret til HIFO sentralt. Møtet 

fant sted på Sjøfartsmuseet, med ca. mange deltagere fra hele Norge. Kvelden 17. november foredro 

Yngve Flo i en kåserende stil om Vestlandet og regionalisme i Norge. 

 

Under Middelalderuken 2018 organiserte HIFO to foredrag. Torsdag 18. oktober holdt Sverre Bagge 

innlegget «Kan vi stole på Snorre». Foredraget var svært godt besøkt, og det var særlig gledelig å se mange 

studenter. Som et frokostmøte fredag 19. oktober innledet Eldar Heide om «Det nye vikingskipet». Også 

dette møtet var godt besøkt. 

 



Jan Heiret vil innlede om «Rikets tilstand. Historiefaget i Norge i 2018» på årmøtet i HIFO Bergen 8. 

november 2018. 

 

Økonomi 

Ved starten av denne styreperioden hadde HIFO Bergen 5000 kroner, mottatt som lokallagsstøtte fra 

HIFO sentralt i 2015. Lagets utgifter har begrenset seg til innledergaver, og styret har holdt seg innenfor 

rammen, og har ikke søkt om lokallagsstøtte fra HIFO sentralt i perioden 2016-18. Styret anser lagets 

økonomi som trygg, selv om neste styre nok bør søke om lokallagsstøtte for å finansiere drift. 

 

 

Peter Sebastian Hatlebakk, leder 

Bergen, 5. november 2018 

 


