ÅRSMELDING HIFO TROMSØ 2012
Styret har i 2012 hatt denne sammensetningen:
Leder: Randi Rønning Balsvik, Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR), Universitetet i
Tromsø
Sekretær: Vidar Eng, pensjonisthistoriker
Kasserer: Ståle Hagen, IHR, UiT
Skolekontakt: Lena Aarekol, Polarmuseet, UiT
Styremedlem: Stian Bones, IHR, UiT
I perioden har det vært avholdt 6 styremøter. Styret har også hatt kontakt per e-post og telefon.
HIFO Tromsø hadde 80 betalende medlemmer ved utgangen av året 2012, dvs det samme som i 2011.

Aktiviteter i 2012
Det nye styret ble valgt på årsmøtet 9. februar 2012 der det møtte 10 medlemmer. Randi, Vidar og
Stian ble gjenvalgt mens Ståle og Lena var nye i styret. Årsmøtet ble avholdt i tilknytning til Kohtfesten samme kveld, i «gamlekantina» til instituttet. Koht-festen samlet 26 personer, både ansatte og
masterstudenter. Årets Koht-tale av professor Hallvard Tjelmeland var om Koht og krigen. Sigrun
Høgetveit Berg hadde lagd en qviz med krig som tema. Og Lars Ivar Hansen Band sto for det
musikalske innslaget.
Kjerneaktiviteten til HIFO Tromsø er rødvinsseminarene. I 2012 er i alt 3 seminar blitt avholdt:
-

1. mars på Polarmuseet fortalte polarhistoriker Harald Dag Jølle om «En historiker på ski Kappløpet mot Sørpolen - 100 år etter.» Før jul gikk Harald Dag sammen med Vegard
Ulvang, Stein P. Aasheim og Jan-Gunnar Winther 1311 km på ski til Sørpolen i Roald
Amundsens skispor. Det var 17 frammøtte, og dette var kun bekjentgjort pr epost.

-

23. mai på Tromsø Museum i samarrangement med museets Vin og Viten om norsk-russiske
relasjoner. Journalist og forfatter Marit Christensen innledet om "Norge og Russland Tuppen og Lillemor i praksis". På møtet ble bokverket Caution & Compliance. Norwegian Russian Diplomatic Relations 1814-2014, som er redigert av Stian Bones og Kari Aga
Myklebost, lansert av Myklebost og to av forfatterne, historieprofessorene Jens Petter Nielsen
og Hallvard Tjelmeland. Utstillingen CCCR: Cold Coasts - Close Relationships ble også
presentert. Det møtte 55 på tross av flott vær. En grundigere omtale av dette rødvinsseminaret
står på trykk i Historikeren nr 2-3.2012.

-

13. juni på Ølhallen om "Mack og Tromsø" i samarrangement med Mack AS. Det var først
omvisning på bryggeriet som er i flytteprosess til Balsfjord med spesialbryggsmaking. Dertter
tre foredrag av Pål Christensen om " Mack i byhistorien", Einar Niemi om "Ølhallen og
Polarhistorien" og Rune Blix Hagen: "Mikrobryggeriet og Mack - hva nå?". Til sist
paneldebatt med Rune Andreassen, Hallvard Birkeland, Pål Christensen, Einar Niemi og
Rune Blix Hagen. Et sted mellom 80 og 100 deltok. En grundigere omtale av dette (rødvin)/ølseminaret står på trykk i Historikeren nr 2-3.2012.

Et annet viktig arrangement i 2012 som både krevde mye arbeid og som var svært vellykket var:

-

Reiseseminar til Senja helga 7.-9. september med 24 deltakere. På et åpent møte i Torsken
kirke kom det 40 ekstra og på Stonglandseidet sykehjem 25 ekstra fra lokalbefolkningen. Vi
fokuserte på fire Senja-personligheter: dikteren Arvid Hansen (1932-1998), artist og
kulturpersonlighet, nå stortingsrepresentant (Ap), Tove Karoline Knutsen, samfunnsviter og
samfunnsdebattant Ottar Brox og forfatteren, redaktøren og regionbyggeren Hans Kristian
Eriksen. Knutsen og Brox var med hele veien. Vi bodde på Kråkeslottet på Bøvær, busset over
hele øya og besøkte Husøy, Hamn og Gryllefjord. En grundigere omtale av reiseseminaret står
på trykk i Historikeren nr 4.2012.

Av andre aktiviteter kan følgende nevnes spesielt:
-

I Tromsø arrangerer også andre møter om historiske tema, og noen av disse er bekjentgjort for
HIFOs medlemmer. 13. mars innledet Per Pippin Aspaas om "1700-tallets Venuspassasjer i et
Nordområdeperspektiv" I et møte arrangert av Tromsø Astronomiforening. 20. mars fortalte
Erik Egeberg om det historiske bakteppet for konflikten i Tsjetsjenia på et møte arrangert av
Verdensteateret, Uit og Fritt Ord. 2.-3. juni var det et historisk seminar om Venuspassasjene i
forbindelse med Venuspassasjonen 5.-6. juni. 28. juni åpnet utstillingen “Ord I Tåkeheimen”
om bøker skrevet om Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon 1893-1896.

-

Mange HIFO-Tromsø-medlemmer deltok under Norske Historiedager i Bodø 4.-6. mai der
HIFOs årsmøte ble avviklet 4. mai. På årsmøtet la sekretær Vidar Eng fram HIFO-Tromsøs
årsmelding. Ledelsen i HIFO ble flyttet fra Bergen til Tromsø ved at ny leder ble Kari Aga
Myklebost, nye styremedlemmer ble Hallvard Tjelmeland og Lena Ingilæ Landsem, sistnevnte
ble også ny redaktør for Historikeren.

-

HIFO for hele landet arrangerte styre- og lokallagsseminar i Tromsø 19.-20. oktober. Fra styret
deltok Vidar på hele arrangementet, og Lena deltok på den faglige delen første dag, mens
Randi bidro med lunsj for deltakerne på siste dag.

Til sist kan nevnes at HIFO Tromsø hadde planlagt og annonsert et møte 17. oktober og bestilt
møtelokale, men dette måtte dessverre avlyses på kort varsel da innleder fikk sykdomsforfall.

