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Aktiviteter: 

Laget har per april 2022 65 registrerte medlemmer (mot 55 i fjor). Lokallaget har hatt et lavt 
aktivitetsnivå dette siste året på grunn av Covid-19. Midtnorsk historieseminar var 
opprinnelig planlagt å arrangeres i mars i år, men måtte dessverre utsettes grunnet 
usikkerheten knyttet til varigheten på smittevernstiltakene i vinter. Seminaret vil bli 
gjennomført 31. august samme sted som planlagt (Banksalen) og med tilnærmet samme 
program.  

I desember 2021 kom publikasjonen Midtnorske historier – En spesialutgave av 
Trondhjemske samlinger med artikkelbidrag fra flere av foredragsholderne som deltok på 
Midtnorsk historieseminar 5. mars 2020. Denne ble utgitt på Novus forlag og var utviklet i 
samarbeid mellom HIFO Trøndelag og Trondhjems historiske forening. Medlemmene i HIFO 
Trøndelag fikk på epost tilbud om å få et eksemplar av denne tilsendt i posten uten kostnad.  

I løpet av året fra mai 2021 til mai 2022 har vi gjennomført to fysiske arrangement:  

 

12.05.2021: Spor fra okkupasjonstiden – byvandring på Dora 

Vi inviterte til vandring ledet av stipendiat og arkeolog Kristoffer Eliassen Grini. Vandringen 
tok oss med rundt i havnelandskapet rundt Dora og Nyhavna, hvor det i dag finnes en rekke 
spor og større bygninger etter ubåtbasen som den tyske okkupasjonsmakten fikk bygget under 
krigen. Grini redegjorde for hva disse bygningene var, viste oss noen skjulte hemmeligheter 
og diskuterte hvordan vi som samfunn har forholdt oss til disse bygningene i tiden etter 
krigen. Det var omtrentlig 10–12 deltakere på vandringen.  

 

26.10.2021: Seminar om historiemasterens arbeidslivsrelevans 



Dette arrangementet ble holdt på Dragvoll og rettet seg inn mot studenter ved 
masterprogrammene til historieinstituttene ved NTNU. Vi hadde invitert et knippe innledere 
(blant annet flere fra lokallagets styre) som fortalte om hvordan de hadde brukt sin 
historieutdanning i sitt arbeid i ulike sektorer. De inviterte innlederne var:  

- Anette Siverstøl: tidligere journalist i blant annet Adresseavisa og P3, nå førstekonsulent 
ved Institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU.  

- Rune Frøhaug: formidler ved Jødisk museum (måtte melde avbud på grunn av sykdom) 

- Steffen Hope: postdoktor ved UiO 

- Magne Rabben: tidligere oppdragshistoriker, nå førsteamanuensis ved Institutt for 
lærerutdanning, NTNU 

- Alexander Lyngsnes: universitetsbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket 

- Maria Sæther: tidligere lærer i videregående skole, nå stipendiat ved Institutt for moderne 
samfunnshistorie, NTNU 

Styret har avholdt tre styremøter (09.06.21, 15.09.21 og 24.02.2022) i tillegg til 
korrespondanse per e-post. Årsmøte arrangeres 5. mai 2022. 

 

På vegne av styret 2021-2022 

(Sign.) 

Magne Brekke Rabben 

 

 

Virksomhetsplan 2022-2023 

I det kommende året vil vi arrangere Midtnorsk historieseminar 2022 i august og Midtnorsk 
historieseminar 2023 i mars. Vi vil også i samarbeid med Trondhjems historiske forening 
igangsette arbeidet med å finansiere en ny fagfellevurdert utgivelse basert på bidrag fra disse 
to seminarene. Videre vil vi ta sikte på 1–2 fysiske faglige arrangement i semesteret. 
Deltakerne fra Midtnorsk seminar 2020 har kommunisert at det er ønskelig med et årlig 
arrangement der de kan formidle forskning og samles sosialt med kolleger fra ulike 
virksomheter (UH-sektoren, skoleverket, museum- og bibliotek, historielag etc.) i hele 
regionen. Vi vil arbeide for identifisering av mulige forsknings- og forfatteroppdrag for 
historikere i Trøndelagsregionen. 

 

 

 


