
Årsmelding HIFO Tromsø 2021-2022 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning 

• Magnus Andersson, leder 

• Lovisa Bergmann, økonomi 

• Christine Smith-Simonsen 

• Rune Blix Hagen 

• Ian Peter Grohse 

Valgkomiteen har bestått av Kari A. Myklebost og Harald Dag Jølle. Johanne Raade har vært revisor. 

Medlemmer 
HIFO tromsø har i perioden hatt 72 medlemmer. Det er en oppgang fra 2020, da vi «bare» hadde 63 

medlemmer. Noen flere studentmedlemmer, samt ‘gamle’ medlemmer som er kommet tilbake er 

nok årsaken til økningen.  

Økonomi 
Per 1.1 2021 hadde foreningen 35.096kr på konto. 31.12.21 hadde vi 48.888kr på konto. Dette 

skyldes at vi har vært flink å få støtte til arrangementene våre, samtidig som kostnadene har vært 

lave. Det er likevel ikke noe mål i seg selv å ha så mye penger på bok, så vi vil gjerne bruke av disse 

midlene – fortrinnsvis til rødvinsseminarer vi ikke får andre samarbeidspartnere til. Det er også godt 

å vite at vi har midler i tilfelle vi må dekke eller legge ut for uforutsette utgifter i forbindelse med 

foredrag og seminarer.  

Aktivitet 
I 2021 var det fortsatt flere begrensninger på arrangementer, men vi har likevel hatt god frekvens på 

arrangementene. 

Tromsø var vert for historiedagene i 2021. Dette arrangementet krevde en god del fra instituttet, der 

HIFO bidro til å gjøre noen av arrangementene enklere ved å legge til rette for betaling etc. ellers 

holdt vi disse seminarene: 

28. april viste vi filmen Nordlands Jean d’Arc på, og i samarbeid med, Verdensteateret. Filmen 

handlet om motstandskvinnen Liv Grannes og hennes virke på Helgeland. Fredrik Fagertun innledet 

til filmen, og arrangementet ble etterfulgt av en tur på Café Sånn. 

16. september hadde vi boklansering med Robert Dyrnes «Hæks på Skaugum» om dert 

Tromsøbaserte punkbandet «Søt Hævn». Det var en samtale om boka og Tromsøpunken i et panel 

bestående av Robert Dyrnes, Rune Blix Hagen og Gisle Mathisen (Søt Hævn). Kari A. Myklebost var 

ordstyrer. Det trakk fullt hus på Amtmandens og de fleste hadde ingen forbindelse til verken 

Historisk forening eller akademia. 

2. oktober arrangerte HIFO et krigsseminar «Krig og historie: Narvik 1940» i Narvik i samarbeid med 

UiT og Narviksenteret i forbindelse med forskningdagene. Det var bussforedrag underveis, samt en 

foredragsrekke på Narviksenteret med historikere fra UiT og Narvik. Arrangementet i Narvik var godt 

besøkt, og det var over tjue med på busen fra Tromsø. Vi fikk finansiell støtte fra fakultetet, historisk 

forening sentralt og instituttet. 

15. november arrangerte vi rødvinsseminar «Kongelige nei, forresten og javel da» der Tore Rem 

fortalte om bind 2 i hans biografiserie om Olav V. Det var en presentasjon og samtale med Tom 



Kristiansen på Hålogaland teater, og omhandlet Olav kongens nei i Nybergsund, kongens nei og 

forresten i Tromsø, kronprinsens nei i samme by og en presset kronprinsesses vakling gjennom 

sommeren 1940 i Stockholm. Arrangementet kom rett etter en ny nedstegning, men det kom om lag 

20 besøkende på arrangementet.  

Tirsdag 29. mars viste vi filmen «Margrethe I» på Verdensteateret i samarbeid med 

forskningsgruppen CNN. Innleder var en av Danmarks største eksperter på Kalmarunionen, Markus 

Hedemann, redaktør for Diplomataricum Danicum. Arrangementet hadde over hundre besøkende, 

og det ble tid til en spørsmålsrunde i etterkant. Etter arrangementet var det samling på Café Sånn. 

De nærmeste dagene: 

27. april er det rødvinsseminar om samene i Lofoten og bokbad av Alf Ragnar Nielssens bok «Samisk 

fortid i Lofoten» i Rødbanken. 

4. mai er det årsmøte og Kohtfest. Magnus Andersson holder Årets Kohttale: «Studenten Koht». 

19. mai er det klart for årets reiseseminar til indre Finnmark! 

 

Styret 

 


