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DEL I: ORGANISASJON 

Styret 
Styret har fra årsmøtet 1. juni 2018 til årsmøtet 14. juni 2019 hatt følgende sammensetning: 

Arbeidsutvalg 

Leder: Marthe Hommerstad, Oslo (2018–2019)  

Nestleder: Ruth Hemstad, Oslo (2018–2020)  

Kasserer: Thomas V. H. Hagen, Kristiansand (2017–2019)  

Redaktør Historikeren: Amund Pedersen, Oslo (2018–2020) 

Eirinn Larsen, Oslo (2018–2020) 

Styremedlemmer: 

Skolekontakt: Karsten Korbøl, Oslo (2018–2020) 

Magne Njåstad, Trondheim (2018–2020) 

Synne Corell, Oslo (2017-2019) 

Varamedlemmer: 

Lena Ingilæ Landsem, Tromsø (2018–2020) 

Hallvard Notaker, Oslo (2017–2019) 

Per Kristian Sebak, Bergen (2017–2019) 

Andreas Bagås Lien, HIFO-skole (2018–2020) 

Styret har hatt tre styresamlinger i løpet av styreåret, og varamedlemmer har vært oppfordret til å 

møte.  

Det konstituerende styremøtet ble avholdt under Historiedagene i Kristiansand 2018. Styret har 

fortsatt prioritert å arrangere en styresamling om høsten, kombinert med lokallagsseminar som går 

over to dager. Dette ble avholdt i Stavanger 16.–17. november. Våren 2019 ble det avholdt 

styremøte i Oslo den 23. april. Som i fjor tas det sikte på et møte for det nye styret under 

Historiedagene i Tønsberg, 14.–15. juni 2019.  

Mellom styresamlingene har arbeidsutvalget hatt møter for å følge opp de løpende sakene. 

Styremedlemmene og arbeidsutvalget har dessuten hatt kontakt via e-post. 

 

Valgkomité for 2018–2019: 

Hilde Sandvik (Oslo), Ola Teige (Volda) og Ketil Zachariassen (Tromsø). 

Revisorer: 

Arne Solli (2018–2020) og Kristian Hundskaar (2019, da Andreas Snildal så seg nødt til å trekke seg i 

perioden). 
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Styrets vurdering av virksomheten 
Styreåret 2018–2019 har vært preget av HIFOs 150-års jubileum, kontakt med Arkivlovutvalget og 

arbeidet med nye læreplaner for grunn- og videregående skole, samt andre saker hvor HIFO har 

ønsket å påvirke. 

Utover året 2019 arrangeres det møter og seminarer som vil ha utgangspunkt i årets jubileum, hvor 

Historiedagene i Tønsberg blir det viktigste. Det er igangsatt en stafett med lokallagene om å fremme 

artikler fra HTs arkiv, og dette har så langt kommet omtrent hver måned. Det er også tatt initiativ til 

et samarbeid med Store Norske Leksikon hvor historikere kan oppdatere eller nyskrive artikler til SNL.  

De eldre årgangene av Historisk tidsskrift ble sommeren 2018 tilgjengelig digitalt på 

Nasjonalbibliotekets sider. Dette er noe som vi har arbeidet med i de senere årene i påvente av at 

partene hadde avklart rettighetene rundt tidsskriftet, og gledelig nok ble dette løst i fjor. 

Av politiske saker styret har engasjert seg i er arbeidet med den nye arkivloven og statistikkloven. Her 

har styret deltatt i møter med utvalg, og levert høringsinnspill. Vi opplever at mer lovgivning har 

betydning for historikeres arbeidshverdag enn hva vi i utgangspunktet tror. Det politiske arbeidet er 

krevende, både med tanke på tidsbruk for en frivillig organisasjon og begrensninger i kompetanse på 

de enkelte saksfelt vi i disse tilfellene involverer oss i. Det er også vanskelig å holde seg oppdatert på 

feltet over hvor og når det er påkrevd av styret engasjerer seg, men vi ser at her er samarbeidet med 

tilgrensende organisasjoner svært avgjørende. 

Kulturvernforbundet er fortsatt en viktig samarbeidspartner og arena for samarbeid med 

tilgrensende foreninger i den frivillige kulturvernsektoren. Synne Corell er nestleder i 

Kulturvernforbundets styre, valgt for perioden 2018–2020. Styreleder har deltatt på samlinger med 

forbundet, men i noe mindre grad enn tidligere. En fortsatt kontakt med Kulturvernforbundet er 

viktig, og vi ser at nettverket med andre organisasjoner er svært nyttig både med tanke på politisk 

arbeid og samarbeid generelt. 

HIFO engasjerte seg også i situasjonen rundt studiestedet i Bø, USN. Vi kontaktet i den sammenheng 

universitetsstyret ved USN og uttrykte vår bekymring for historikermiljøet i Bø og prosessen bak 

forslaget fra fakultetet. Universitetsstyret valgte å utsette avgjørelsen inntil videre. 

HIFOs økonomisk situasjon er per i dag solid, det budsjetterte underskuddet for 2018 ble mindre enn 

forventet. Imidlertid er det utfordringer, da tidligere inntekter fra f.eks. Historisk tidsskrift har 

bortfalt pga. overgangen til Open Access. HIFO blir derfor i enda større grad enn tidligere avhengig av 

medlemsinntektene, og sårbar ved plutselige endringer. Budsjett for 2019 har i hovedsak videreført 

utgifter og inntekter på samme nivå som 2018.  

Medlemsmassen er stabil, men var i 2018 svakt synkende, hovedsakelig grunnet færre subsidierte 

medlemmer/nyuteksaminerte masterstudenter. Medlemspleie og verving av nye medlemmer er 

derfor svært viktig, og dette bør også følges opp i neste styreperiode. 

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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Medlemsoversikt 

Medlemsutvikling 2008–2018  

År  
2008
1 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

2017 2018 2019
* 

Ordinære 
medlemskap 

729 729 695 706 715 659 669 641 651 680 689 701 

Studentmedlemskap2 87 92 82 78 80 61 51 64 73 82 73 60 

Familiemedlemskap3 9 8 20 20 21 20 19 14 13 15 14 14 

Subsidiert 
medlemskap 

39 69 87 84 41 16 18 63 30 29 8 14 

Livsvarige 
medlemmer4 

16 16 16 14 14 13 13 13 13 12 10 10 

Totalt kontingenter 825 829 797 804 816 740 739 719 737 777 776 554* 

Totalt medlemskap 880 914 900 902 871 769 770 795 780 818 794 799 

* Pr. 12. april 2019 

Medlemstallet har holdt seg relativt stabilt de siste årene siden en stor nedgang i 2013, men i 2018 

sank medlemstallet svakt fra 2017. Nedgangen skyldes få subsidierte medlemmer i 2018. Denne 

kategorien viser til en ordning hvor nyuteksaminerte masterkandidater får gratis medlemskap i HIFO 

resten av inneværende år eller året etter. Antall medlemmer i denne kategorien svinger en del fra år 

til år, og avhenger av at dette promoteres. Sekretariatet bør prioritere å reklamere mer for denne 

ordningen slik at man kan rekruttere nye medlemmer. Ordinære medlemmer er en stabil gruppe, vi 

ser at det har vært en liten positiv utvikling de siste årene. Kategorien studentmedlemskap er en 

kategori som varierer en del fra år til år. Familiemedlemsskapene er en liten kategori som ikke gir 

store utslag på det totale medlemstallet, og den har holdt seg relativt stabil de siste årene.  

HIFO er imidlertid bevisste på at vi må arbeide aktivt for å opprettholde medlemsnivået og det er 

både ønskelig og nødvendig med fokus på dette for å befeste HIFOs posisjon. Dette er en prioritert 

oppgave for sekretær. Kontingenten for 2018 ble satt ned til 550,– for ordinært medlemskap og 

300,– for student- og familiemedlemskap. Grunnen til prisreduksjonen er at Historisk tidsskrift f.o.m. 

2018 publiseres Open Access, og papirabonnement på tidsskriftet er derfor blitt et valgfritt tilbud til 

medlemmene.  

 

                                                           
1 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. 
2 Studenter på master i historie betaler redusert kontingent. I 2018 er kontingenten på kr. 300,–. 
3 Familiemedlemskap er der flere medlemmer av husstanden er HIFO-medlemmer, og et er ordinært medlem. 
Husstanden mottar kun ett eksemplar av Historikeren. Kontingenten for familiemedlemmet er i 2018 kr. 300,–. 
4 Det var tidligere mulig å tegne livsvarig medlemskap i HIFO. Det er ikke lenger mulig å gjøre dette. 
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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.  

Medlemskategorien er svært varierende, men 
ordningen har vist seg vellykket for rekruttering av 
nye medlemmer. 

HIFO viderefører ordningen med gratis 
medlemskap selv om avtalen med 
Universitetsforlaget ikke lenger gjelder, da 
gratismedlemskapet ikke lenger omfatter gratis 
papirutgave av HT. 

År Subsidiert medlemskap 

2008 39 

2009 69 

2010 87 

2011 84 

2012 41 

2013 16 

2014 18 

2015 63 

2016 30 

 2017 29 

 2018 8 

 2019 14* 

 
* Pr. 28. mai 2019. 

Lokallag 
HIFO har til sammen 10 lokallag over hele landet, i Agder, Bergen, Bodø, Nord-Vestlandet, Rogaland, 

Sogn og Fjordane, Trøndelag, Tromsø, Vestfold og Østlandet.  

Årsmeldingene for de enkelte lokallagene er publisert på hifo.no, og er vedlagt sakspapirene. 

Lokallagene arrangerer ekskursjoner, foredrag, seminarer og workshops og står slik for verdifull 

historieformidling i de ulike regionene. Arrangementene er ofte i samarbeid med andre lokale 

aktører. 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.  

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 

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.  

Seks lokallag har søkt om og fått overført 5000 kroner i lokallagsstøtte for 2018. Ingen lokallag søkte 

om ekstraordinær arrangementsstøtte. 
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Sekretariat og daglig drift 
Fra 2015 har HIFOs arbeidsutvalg og sekretariatet hatt sin base ved 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 ved Universitetet i Tromsø har også IAKH stilt kontorplass og infrastruktur til 

rådighet for arbeidsutvalget, sekretær og redaktør i medlemsbladet. HIFO er svært takknemlig for 

den støtten og velviljen som instituttene har utvist.  

Sekretær har ansvar for kontordrift og medlemskontakt, samt oppgaver opp mot styreleder, kasserer 

og arbeidsutvalg. Styreleder og sekretær har tatt ansvar for HIFOs daglige drift. Sammen med skifte 

av sekretær høsten 2016 ble rutiner for sekretær oppdatert. Sommeren 2017 ble det valgt ny 

kasserer og foreningen skiftet økonomisystem, og etter dette skiftet har også sekretær tatt over flere 

av kassererens oppgaver i økonomiarbeidet. Vi ser imidlertid at dette er en kontinuerlig prosess, og 

at det er behov for fortsatt fokus på dette.   

Sekretær fikk ny stilling ved IAKH fra januar 2018. Dette har gitt noen utfordringer i forhold til daglig 

drift i en overgangsperiode, men kjernevirksomheten har blitt ivaretatt. Ny sekretær er tilsatt med 

tanke på at AU flyttes til Agder i kommende styreperiode. 

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. Gjennom epostlisten HIFO-net har det blitt formidlet arrangementer og 

oppdrag/stillingsutlysninger. 

HIFO har ønsket å prioritere kommunikasjonen på nettside og Facebook. Facebook-siden oppdateres 

av styreleder og sekretær. Det postes hovedsakelig innlegg som vedrører HIFO, men det kunne vært 

ønskelig med mer aktivitet. Fra og med 2018 har Historisk tidsskrift blitt publisert Open Access, og 

det har vært et ønske at informasjon om publisering skulle gjøres både på e-post, nettside og 

Facebook. Det ble høsten 2017 opprettet en egen Facebook-side til Historisk tidsskrift med dette for 

øye. Vi må imidlertid innrømme at det har vært noen oppstartsvansker før rutinene nå 

forhåpentligvis har falt på plass. Ny redaktør og redaksjonssekretær har per i dag overtatt ansvaret 

for facebook-siden og publiserer også artikler fra nye nummer.   

Arkiv  

Den norske historiske forenings arkiv for perioden 1870–1944 er overført Riksarkivet (RA/PA-0274). 

Arkivet fra 1980-tallet har HIFO selv ansvar for. Høsten 2016 ble vår avtale om deponering av arkivet 

hos Museum Vest i Bergen avsluttet, og arkivet ble flyttet til Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. Arkivet 

behøver å bli gjennomgått på nytt, men grunnet for lite tid og ressurser er dette ennå ikke blitt gjort. 

Arkivmaterialet stammer i hovedsak fra de historiefaglige miljøene i Oslo og Bergen, mens årganger 

av HT har blitt sendt til arkivet også fra Tromsø. 
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HIFOs økonomi 
Skrevet før revisormelding. 

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et underskudd på 129 409 kroner. HIFO hadde budsjettert 

med et underskudd på over 150 000 kr på grunn av avsetningen til jubileumsåret, og underskuddet er 

derfor i realiteten et overskudd på rundt 27 000 kr. Historiedagenes, skoleseksjonens og lokallagenes 

økonomi er ikke inkludert i HIFOs hovedregnskap. 

De totale inntektene ble 570 736 kroner i 2018, rundt 17 000 kroner under budsjettert inntekt. 

Kontingentene utgjør den viktigste inntektsposten og ligger akkurat på budsjett. HIFO har slitt med å 

innhente annonsører til Historikeren og på HIFO-nett, og annonseinntektene er derfor noe lavere enn 

forventet. HIFO fikk som vanlig royalties for eierskapet i Scandinavian Journal of History, og disse 

endte opp med å bli noe høyere enn forventet. Organisasjonen mottok i 2018 50 000 kroner i støtte 

fra universiteter og høgskoler, litt under budsjettert nivå. Fagmiljøene som støttet HIFO i 2018 var 

historieinstituttene ved UiO, UiT, UiA, UiB, Høgskulen i Volda og BI. 

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 2018 ble 700 145 kroner, rundt 27 000 kroner under budsjett. De to største 

utgiftspostene var avsetning av 150 000 kroner til 150-årsjubileet i 2019 og utgifter knyttet til 

utgivelse av Historikeren, som er en prioritert oppgave for organisasjonen. I 2018 mottok disse seks 

lokallagene ordinære overføringer: HIFO Rogaland, HIFO Agder, HIFO Sogn og Fjordane, HIFO 

Østlandet, HIFO Bodø og HIFO Trøndelag. Ingen lokallag søkte om ekstraordinær 

arrangementsstøtte. Møteutgiftene ligger samlet sett på forventet nivå; årsmøtet ble rimeligere enn 

budsjettert, mens utgifter knyttet til lokallagsseminar og styremøter ble tilsvarende høyere. De 

internasjonale kontingentene, herunder nordisk samarbeid, havnet på budsjett. Kontorutgiftene 

havnet noe under budsjett. Lønnsutgifter til sekretær havnet vesentlig under budsjett, og bidro i stor 

grad til at resultatet for 2018 viser et underskudd på rundt 27 000 kroner mindre enn budsjettert. 

Hadde det ikke vært for avsetningen av midler til HIFOs 150-årsmarkering, ville organisasjonen ha 

gått med overskudd også i 2018. 

Inntektene til HIFO er begrensede, men har tidligere vært relativt forutsigbare. Dette er endret etter 

HTs overgang til Open Access, som innebærer at HIFO ikke lenger vil motta 

faktureringskompensasjon eller overskudd fra tidsskriftet. Utgiftene til utgivelse av HT på papir for 

medlemmer som ønsker det, er usikre. Til nå ser det imidlertid ikke ut til at vi vil oppleve stort frafall 

av medlemmer som følge av at HT ikke lenger er del av medlemskontingenten. HIFO har de siste 

årene hatt en svak økning i medlemstall. HIFOs inntekter fra medlemskontingentene har økt etter at 

HT har blitt publisert Open Access. Dette skyldes blant annet at budsjettet til trykking av HT på papir 

nå regnes som en del av HIFOs regnskap, mens inntektene og utgiftene til trykking av HT (inntil 2018) 

ikke ble regnet som en del av regnskapet.   

* 

Budsjettet for 2019 viderefører faste utgifter og inntekter på nivå omtrent med 2018.  

Inntektsposten «Andre inntekter» på 15 000 kroner knyttes til forventning om momskompensasjon 

fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som HIFO dessverre ikke søkte om i 2018. 
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De avsatte jubileumsmidlene er fordelt på to poster: en til nasjonale arrangementer og aktiviteter i 

regi av HIFO sentralt (120 000 kroner) og en til stimulering av lokale arrangementer i regi av 

lokallagene i samarbeid med andre aktører (30 000 kroner ekstra for 2019). 

* 

Framlegg for budsjett for 2020 viderefører i stor grad inntekst- og utgiftsnivået for 2019.  
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Aktuelle saker for styreåret 2018–2019 

Planer for Den norske historiske forening (HIFO) 150 års-jubileum 

Den norske historiske forening ble stiftet i 1869. Fra 1871 utkom Historisk tidsskrift. Det er dermed 

150-årsjubileum for foreningen i 2019, en anledning som bør markeres for å skape synlighet om 

historikere og historieforskning i Norge og for, i tråd med HIFOs hovedmål, å styrke historiefaget og 

fremme historieforskning. Det er to hovedmålgrupper for aktivitetene: historikerne selv og et mer 

allment, historieinteressert publikum. 

De norske historiedager 2019 blir årets store, samlende begivenhet. Historiedagene vil avholdes 14.–

15. juni i Tønsberg. Tema vil ta utgangspunkt i jubileet og norsk historieforskning. 

Historisk tidsskrift vil publisere et spesialnummer med historiografisk vinkling, ikke minst med vekt på 

de siste 25 år. Sommeren 2018 ble eldre årganger av HT (frem til 2000) digitalt tilgjengelig på 

Nasjonalbiblioteket. I løpet av året gjennomføres en “artikkel-stafett” hvor en artikkel fra de eldre 

årgangene fremheves hver måned. Ansvarlige for gjennomføringen er lokallagene, mens styret 

administrer stafetten. 

Styret vil gjennomføre en kåring i sammenheng med jubileet, med fokus på historiefagets aktører, i 

samarbeid med en ekstern aktør. I sammenheng med kåringen ønsker vi å avholde et arrangement i 

Oslo. Styret arbeider med konkretiseringen av dette, samt oppnevne komiteer. 

Under lokallagsseminaret høsten 2018 var det lagt opp til diskusjon om gjennomføring og markering 

av jubileet i lokallagene. Styret vil tilrettelegge for informasjons- og ideutveksling mellom lokallagene 

til arrangementer, samtidig som det er bevilget ekstra arrangementsstøtte lokallagene kan søke om. 

Styret har som del av jubileumsfeiringen tatt initiativ til en medlemsaksjon der 150 artikler i Store 

Norske Leksikon skal forbedres eller nyskrives. Målet er å vise historikernes betydning for en sterk 

offentlighet og å knytte medlemmene sammen i felles innsats. De 150 artiklene skal overrekkes som 

gave til leksikonet, som selv bistår HIFO i aksjonen. 

Gjennom de forskjellige tiltakene som her skisseres håper vi at HIFO150 vil styrke samholdet blant 

historikere i Norge, samt synliggjøre oss i en større offentlighet. 

Styret vil fortsette arbeidet med jubileet i samarbeid med lokallagene, arrangør av Historiedagene 

2019 og redaksjonen i Historisk tidsskrift. 

Arkiv – Arkivlovutvalget 

HIFOs styre har fortsatt fokus på utviklingen i Arkivverket, men konsentrert fokuset det siste året på 

arbeidet til Arkivlovutvalget som i begynnelsen av april 2019 leverte sin NOU og utkast til ny arkivlov. 

Styreleder har vært i møte med utvalget og fremmet HIFOs syn på hva en fremtidig arkivlov bør 

ivareta. 

HIFO vil følge prosessen vider og gi innspill ved høringer fremover. En midlertidig vurdering av 

NOU’en vil bli publisert etter hvert. Utredningen finnes her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-9/id2639106/ 

HIFO er fortsatt opptatt av at historie- og arkivfaglig kompetanse må sikres på det enkelte statsarkiv 

og i Riksarkivet. Vi er bekymret for utviklingen, og frykter at vital kunnskap om deler av de historiske 

arkivene kan forsvinne i sammenheng med naturlige avganger. I en del tilfeller er dette kunnskap 
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som svært vanskelig vil la seg erstatte, og som igjen vil forringe muligheten til å utnytte 

arkivmaterialet til forskning og formidling. 

Læreplaner 

Utviklingen av nye læreplaner har det siste året vært en viktig sak for styret, og ikke minst HIFOs 

skoleseksjon. Det ble levert høringsinnspill i den første høringsrunde, hvor det kom flere konkrete 

innspill til videre arbeid med nye læreplaner.  

Utkastene til læreplaner har også ført til mye debatt, spesielt sommeren 2018 var det mange 

presseoppslag hvor det ble uttrykt frykt for at historie som støttefag og undervisningsfag skulle 

svekkes. I den sammenheng skrev styret, med Eirinn Larsen, Ruth Hemstad og Marthe Hommerstad, 

en kronikk i Klassekampen. Denne er publisert på HIFOs hjemmeside. 

Det er i disse dager endelig høring på læreplanene, med høringsfrist 18. juni. Det arbeides med 

innspill fra skoleseksjonen og HIFOs styre. Disse vil bli offentliggjort på HIFOs hjemmeside etter at de 

er levert. 
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DEL II: ORIENTERINGER OM HIFOs VIRKSOMHET 

HIFOs stipender og priser 
Reisestipender for 2019 

Det har de senere årene vært prioritert å fordele midlene til reisestipend på færre, men større 

stipender. I tillegg er det et ønske fra styrets side om at medlemmer som ikke har andre muligheter 

for finansiering av faglige reiser skal kunne prioriteres. 

Til søknadsfristen for stipend for 2019 kom det inn kun 6 søknader. Tildeling ble foretatt i november 

2018, og tre av søkerne ble tildelt stipend. Styret valgte å ikke dele ut hele den budsjetterte posten, 

men planlegger en ekstra utdeling i løpet av sommeren 2019. Stipendet for 2020 vil lyses ut høsten 

2020, med søknadsfrist i november og tildeling i januar 2020.  

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 2018 ble tildelt Ragnhild Hutchison og Tollisteprosjektet. Priskomiteen har 

bestått av Sigrun Høgetveit Berg, Gunnar W. Knutsen og Christine Myrvang. For juryens begrunnelse, 

se hifo.no. 

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 historikere i Norge til å skrive 

nyskapende, substansielle og gjennomarbeidede bidrag til tidsskriftet.  

HT-prisen for årgangen 2017 ble tildelt Stig Kvaal og Per Østby for artiklene «En høyt skattet 

sjokolade. Om innføringen av sjokoladeskatten i 1922, og hva den førte med seg» i Historisk tidsskrift 

nr. 2/2017. Juryen for 2017-årgangen besto av Lena Aarekol, Karen Arup Seip og Even Lange. For 

juryens begrunnelse, se hifo.no. 

Fritt Ord-stipend 

Siden 1994 har HIFO stimulert nyeksaminerte hovedfags-/mastergradskandidater i historie med 

tildeling av et årlig publiseringsstipend. 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. 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 for innleverte mastergradsoppgaver i 2017ble tildelt Martin Veier-Olsen for 

masteroppgaven ‘«… dett land er icke som andre landt Danmarck eller Tysland.» Kulturmøter: dansk 

øvrighet – nordmenn og norske forhold, ca. 1537-1570.’, levert ved NTNU våren 2017. Juryen for 

HIFOs Fritt Ord-stipend besto av Bjørg Seland, Jakob Maliks og Dunja Blazevic. For juryens 

begrunnelse, se hifo.no. 



   
 

12 
 

HIFOs arrangementer og arrangementer der HIFO er partner 
Norske historiedager 

En av HIFOs viktigste oppgaver er å ta ansvar for at Norske historiedager arrangeres. Fra og med 

2009 har styret i HIFO besluttet at Norske historiedager skal være normalbetegnelsen for HIFOs 

årlige nasjonale konferanse for faghistorikere.  

Styret har hatt kontakt med arrangør av Historiedagene 2019 fortløpende, og ser nå frem til 

Historiedagene 2020. 

Norske historiedager 2018 

HIFO Agder, i samarbeid med Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA, hadde tatt på seg 

arrangementet Norske historiedager 2018. Historiedagene ble arrangerte 1.-3. juni, og hovedtemaet 

var «Historikerne i samfunnet». Arrangementskomiteen for Norske historiedager 2018 ble ledet av 

Harald Rinde.  

Det ble gjennomført tre plenumssesjoner, med åpnings- og avslutningssesjon og en paneldebatt 

lørdag formiddag. Det var totalt 34 parallellsesjoner og åtte frie foredrag, sammen med fire 

ekskursjoner. Konferansen ble avholdt på universitetets campus, mens mottakelsen var på 

Kristiansand rådhus og middag ble avholdt i selskapslokalet “Klubben” i sentrum. Det var totalt rundt 

200 påmeldte deltakere på konferansen. 

Arrangementet hadde stor oppslutning fra fagmiljøet i Kristiansand og Agder, samt støtte fra fakultet 

og kommune.    

Norske historiedager 2019 

Norske historiedager 2019 arrangeres med utgangspunkt i fagmiljøet ved Universitetet i Sør-Øst 

Norge 14.-15. Juni. Jan Thomas Kobberrød er leder for arrangementskomiteen. Konferansen vil 

strekke seg over to dager og være på Hotel Quality Tønsberg. Det ble besluttet å forkorte 

konferansen med et halvt døgn for å redusere kostnadene, som dessverre blir høyere på et 

konferansehotell. 

Det er planlagt to plenumssesjoner og 24 parallelsesjoner, og festmiddagen vil avholdes på hotellet.  

Lokallagsseminaret 2018 

Lokallagsseminaret i 2018 ble avholdt 17.–18. november på Arkivenes hus i Stavanger. Tema for 

seminaret var planlegging av jubileumstiltak i 2019 og arbeidet med de nye læreplanene for historie i 

grunnskole og videregående skole. Det ble også gjennomført en workshop med utgangspunkt i 

formidlingsprosjektet med Store Norske Leksikon. Seminaret ble avsluttet med samtale om arbeidet i 

lokallagene og erfaringsutveksling.  

Det var god deltakelse på lokallagsseminaret, lokallagene fra Østlandet, Agder, Rogaland, 

Nordvestlandet, Tromsø, Trondheim og Bergen meldte seg på seminaret. Les mer om 

lokallagsseminaret i Historikeren nr. 4/2018. 

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. 
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HIFOs publikasjoner 

Historikeren 

Historikerens redaksjon har i perioden holdt til i Oslo, med møter på Universitetet i Oslo. Amund 

Pedersen har vært redaktør, og med seg i redaksjonen har han hatt Håvard Brede Aven, Vibeke 

Kieding Banik, Nora Rodin, Tiago Matos og Henrik Olav Mathiesen. Redaksjonen har også et nettverk 

av mer eller mindre faste HIFO-tilknyttede skribenter over hele Norge. 

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: «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). I 2018 kom det til en ny spalte «Statusrapport», hvor 

historikere blir utfordret til å redegjøre for utviklingen og de viktigste spørsmålene innenfor sine 

fagretninger. Finn Arne Jørgensen skrev om «Miljøhistorie», mens Susann Holmberg skrev om 

«Kunnskapshistorie». Redaksjonen har fulgt opp etableringen av en tradisjon for å liste opp fjorårets 

doktorgrader i ett av årets første numre. Norske historiedager, lokallagseminar samt de nordiske 

historiekonferansene dekkes av redaksjonen, med god hjelp av lokale frivillige skribenter. 

Redaksjonen opplever et jevnt tilsig av artikler fra medlemmene og mange av dem er brukbare, både 

med tanke på kvalitet og vinkling. Historikeren har allikevel ikke anledning til å trykke alt som 

kommer inn. 

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. Det er en 

målsetting å rekruttere redaksjonsmedlemmer fra museum-, arkiv- og undervisningssektoren.  

Historisk tidsskrift (HT) 

HIFO er eier av fagtidsskriftet Historisk tidsskrift. Historisk tidsskrift ble fra og med utgave nr. 1, 2018, 

publisert med åpen tilgang (Open Access). Statistikk fra Idunn viser at antall visninger har økt 

betraktelig de siste årene, og det har vært en sterk økning av såkalt fulltekstvisning.   

HT er inkludert i Innkjøpsordningen for norske åpne tidsskrifter innen humaniora og 

samfunnsvitenskap som administreres av Unit (tidligere Ceres) i samarbeid med Forskningsrådet og 

Universitets- og høgskolerådet, for perioden 2018-20 og mottok publiseringsstøtte for tre år, frem til 

og med 2020. Det vil da bli gjennomført en evaluering av ordningen, og hva utfallet av denne vil være 

er usikkert. Finansieringsmodellen som vi nå har er en konsortiemodell hvor publisering i HT ikke vil 

medføre en forfatteravgift, men finansieres fra CERES og forskningsinstitusjonene, med 

departementet som garantist.   

Det vil fortsatt være viktig at publisering i tidsskriftet ikke blir belastet med en avgift, og dette er noe 

HIFO må ha fokus på i årene fremover. Finansieringsmodellen vil også være sårbar hvis enkelte 

fagmiljøer ikke publiserer i tidsskriftene, og heller ikke vil bidra økonomisk til finansieringsmodellen. 
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Hvis departementet mener alvor med at det skal være norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter må 

dette også medføre insentiver til publisering i disse, all den tid vitenskapelig publisering i stor grad 

rettes mot engelskspråklige vitenskapelige tidsskrifter etter krav om bl.a. internasjonalisering.   

Høsten 2018 tok departementet og Forskningsrådet initiativ til innføring av den såkalte Plan-S som 

krever Open Access av internasjonale tidsskrifter for publisering av offentlig finansiert forskning. 

Hvordan dette eventuelt vil påvirke HT og den fremtidige finansieringsmodellen er fortsatt uklart.  

Historisk tidsskrift ble publisert på papir i 2018 eksklusivt for våre medlemmer, og det har også blitt 

tilbudt i 2019. Det er en nedadgående interesse, så det er nok ikke bærekraftig på sikt å publisere på 

papir. Vi har benyttet Bokstav og Bilde til trykking. Abonnement for 2019 er kr 300.  Per 1.5.2019 var 

det ca. 150 som hadde betalt abonnement.   

Fra 1. januar 2019 er redaksjonen tilknyttet Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

– AHKR – ved Universitet i Bergen. Hovedredaktør Frode Ulven og medredaktører er Dunja Blazevic, 

Sissel Rosland og Jo Rune Ugulen. Redaksjonssekretær er Thomas Ewen Daltveit Slettebø. HIFO er 

representert i redaksjonsrådet ved Ruth Hemstad. 

HIFO vil takke tidligere redaksjon i Tromsø, Narve Fulsås, Kari Aga Myklebust, Richard Holst og Harald 

Dag Jølle, sammen med redaksjonssekretær Maria Purtoft for innsatsen de siste fire årene. 

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. På grunn av den 

tidligere merknaden fra redaksjonen om en høyere manuskripttilgang, samt bedre kjønnsbalanse 

blant bidragsyterne ble det på slutten av 2017 reist en større debatt, hvor spesielt kjønnsbalansen 

ble problematisert. Denne debatten ble omtalt i Historikeren nr. 1/2018. Redaksjonen vil derfor 

understreke at de har fokus på denne problemstillingen, og ønsker seg flere bidrag fra kvinner. De 

ønsker også å oppfordre flere miljøer til å sende manus til redaksjonen.  

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 overgangen til åpen publisering (OA) har dette arbeidet med 

tidsskriftet vært en hovedoppgave for styret. Leder har hatt flere møter med Universitetsforlaget.  

 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. Fra 2018 er Teemu Ryymin, UiB, med som hovedredaktører. 

De øvrige redaksjons-medlemmene er Heidi Vad Jønsson (Danmark), Kirsi Salonen (Finland), Mart 

Kuldkepp (England) og Ragnheiður Kristjánsdóttir (Island).  

Tidsskriftet har fra og med 2017 blitt hevet til 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.  

Statistikk viser at tidsskriftet i 2018 publiserte 28 artikler, hvorav fem var skrevet av norske 

forfattere. Den største gruppen er svenske og finske forfattere. I 2018 økt antall nedlastninger av 

tidsskriftet, og det største markedet er, utover Norden og Storbritannia, USA og Canada.  

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 de norske redaktørene. 
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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, ved Centre for Nordic Studies (CENS) ved 

Universitetet i Helsinki i mars 2016 og i tilknytning til det nordiske historikermøtet i Aalborg i august 

2017. 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.  

Fra HIFOs side er det satt av budsjettmidler til videre møter. Norske representanter i komiteen er fra 

høsten 2017 Ruth Hemstad, og Erik Opsahl er vara. 

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. 

I forbindelse med det nordiske møtet i Aalborg i 2017 innstiftet Den nordiske historikerkomiteen en 

nordisk historiebokpris. Prisen skal etter planen deles ut hvert tredje-fjerde år i forbindelse med 

historikermøtene, og formålet er å bidra til interesse rundt nordisk historie. Vinnerne av den første 

nordiske historiebokprisen var Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottosen, for boken 1814 – 

krig, nederlag, frihed. Danmark-Norge under Napoleonskrigene, publisert både i en dansk, norsk og 

en engelsk versjon. I juryen sitter Peter Stadius, Hrefna Róbertsdóttir og Ruth Hemstad. 

Neste møte i komiteen avholdes i Göteborg 28. mai 2019. 

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, i 

2014 i Joensuu, Nord-Karelen, Finland og i 2017 i Aalborg, Danmark. Møtet skriver seg tilbake til 

1905, og har tradisjonelt samlet mellom 300 og 500 historikere fra de fem nordiske landene.  
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Det 30. nordiske historikermøtet vil bli arrangert i Göteborg i 2021 (flyttet ett år frem pga. 

verdenshistoriekongressen i Poznan i 2020). Informasjon om møtet vil 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.  

23rd International Congress of Historical Sciences i Poznan, Polen 2020 

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 ble Poznan i Polen valgt som vertskap for Verdenshistoriekongressen i 2020. 

Det er én norsk sesjon som har blitt antatt: «The Industrial Revolution and the Rise of the Modern 

World: A New Environmental Perspective», v/Terje Tvedt, UiO/UiB. Det var også to sesjoner fra 

Sverige og Danmark som ble antatt. 

Det er et mål at HIFO skal være representert også på kommende kongresser og generalforsamlinger. 

Neste generalforsamling 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 deltakelse i andre organer 

Nasjonalt fagorgan for historie 

HIFO har møterett og forslagsrett i Nasjonalt fagorgan for historie (tidligere Nasjonalt fagråd for 

historie). Nasjonalt fagråd er fra høsten 2016 lokalisert ved IAKH, UiO. Styreleder deltok på møtet i 

oktober 2018. Under møtet ble det blant annet påpekt av bachelor- og master-utdanningene i 

historie i økende grad rekrutterer menn. 

Informasjon og referater fra møtene i Nasjonalt fagorgan for historie skal finnes på hjemmesidene til 

Universitets- og høyskolerådet https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-

humaniora/nasjonale-fagorgan-2/ 

https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-humaniora/nasjonale-fagorgan-2/
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-humaniora/nasjonale-fagorgan-2/
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Norges kulturvernforbund 

HIFO er medlem av paraplyorganisasjonen Norges kulturvernforbund. Kulturvernforbundet har 24 

landsdekkende medlemsorganisasjoner med over 230 000 medlemmer. På Kulturvernforbundets 

landsmøte 26. mai 2018 ble Synne Corell valgt som nestleder styret for perioden 2018–2020.  

HIFOs styreleder har gjennom det siste året deltatt på forbundets månedlige møter, men ikke like 

jevnlig som tidligere. Det er imidlertid jevnlig kontakt med flere av organisasjonene med tanke på 

politisk samarbeid, spesielt Arkivforbundet, Landslaget for lokalhistorie, Slekt og Data og 

Slektshistorisk forening. Kulturvernforbundet har i 2018 arbeidet med et særlig fokus på 

samfunnsnytte og verdien av det frivillige kulturvernarbeidet som gjøres av 

medlemsorganisasjonene.  

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, Andreas Bagås Lien og Ane Bjølgerud Hansen. 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.  

Historiekonkurransen «Min familie i historien» er innarbeidet på mange skoler, temaet treffer godt 

med tanke på læreplanene. Åpenheten gjør det lett for elevene å arbeide med en besvarelse etter 

egne interesser og ønsker. Skoleseksjonen ønsker at så mange lærere som mulig bruker 

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 årsplan 

Juryen i «Min familie i historien» besto av Berit Lundberg, Anne Kjersti Jacobsen og Ketil Knutsen.  

I alt deltok 584 elever. Vinneren i klassen for ungdomsskolen ble Tarjei Fløysand (Osterøy 

ungdomsskole). I klassen for videregående skole vant Asta Skirbekk (Oslo katedralskole). Alle 

prisvinnerne fikk penge- og bokpremie, samt invitasjon til å delta på EUSTORYs Next Generation 

Summit som ble arrangert i Berlin. Alle deltakere fikk diplom.  

Historiekonkurransen i 2018/2019 har igjen tittelen «Min familie i historien». Ved innleveringsfristen 

hadde 881 elever sendt inn sine bidrag. Vinnerne vil bli kåret i mai 2019.  

Seminar og etterutdanningstilbud for historielærere  
HIFOs etterutdanningsseminar for historielærere ble arrangert i oktober 2018 i Oslo. Seminarets 
hovedtema var arbeid med historiekonkurransen, samt foredrag om fagfornyelsen, spanskesyken og 
miljøhistorie. Foredragene har direkte relevans for de nye tverrfaglige temaene i læreplanene. 
Program for neste høstseminar vil foreligge ved skolestart.  
Våren 2018 ble det arrangert et kveldsseminar (Historiemingling). Arrangementet var tenkt som en 
møteplass for historielærere der de kan diskutere og dele erfaringer. Samarbeidet med Stiftelsen 
Fritt Ord gjør det mulig å arrangere årlige etterutdanningsseminar for lærere.   

Annen aktivitet  
Karsten Korbøl har ledet utvalget som har laget forslag til ny læreplan i historie for videregående. 

Planen ble lagt ut til høring i mars 2019 med høringsfrist juni 2019.   

Skoleseksjonen var til stede på EUSTORYs årsmøte i Tallinn, i mars 2019 sammen med representanter 

fra alle de 22 medlemslandene. Karsten Korbøl ble gjenvalgt som medlem av nettverkets Steering 

Committee.  

Representant for skoleseksjonen deltok også på EUROCLIOs generalforsamling og årlige 

etterutdanningsseminar i Gdansk, Polen, i april 2019. 


