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I 2015 er det hele 75 år siden Norge ble okkupert, og 70 år siden fr ig jør ingen. Fremdeles 
engasjerer Andre verdenskr ig forskere og en bred of fentl ighet. “Hvorfor er vi ikke ferdig med 
kr igen?” er t it telen på årets Agderseminar. Her vi l vi drøfte forskningsstatus og diskusjoner i 
dagens samfunnsdebatt. Det er ut ført mye forskning, samtidig som mye grunnforskning mangler. 
I var ierende grad har forskningen bl itt anvendt og formidlet. Hvi lke «hul l» f innes, og hvor for? 
Og hvor for sl ipper vi ikke kr igen, 70 år etter at den tok slutt?

Seminarets første dag vi l bl i viet rea lhistor ie. Andre dag vi l vi fokusere på virkningshistor ie; 
ref leksjoner og spørsmål knyttet blant annet t i l forholdet mel lom vitenskapel ig og populær-
vitenskapel ig formidl ing av kr igen, histor ikernes og f i lmregissørenes rol le. Krigens relevans i 
dag vi l også bl i satt inn i et samfunnsetisk perspektiv.

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årl ige samlinger om historiske emner. Årlige sommerseminarer i historie ble holdt 
fra 1976 og fram ti l for f å år siden. Fra 2007 har rådet for Forskernettverk Agder videreført denne tradisjonen med et seminar lagt ti l 
høsten. Siktemålet er nå som før å nå det al lmenne publikum med interesse for historie, samtidig som høy faglig standard vektlegges.

Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et ti ltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket 
omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet 
består av representanter for Universitetet i Agder (UiA), Vest-Agder-museet (VAM), Statsarkivet i Kristiansand (SAK) og Aust-Agder 
museum og arkiv.

De arrangementsansvarlige institusjonene for Agderseminaret 2015 er: Vest-Agder-museet, Stiftelsen 
Arkivet, Universitetet i Agder, Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv.
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Torsdag 22. oktober

09:30  Frammøte, registrering og forfriskninger
09:45  Boklansering: 1814-2000, Selvstendighet og 
 nasjonsbygging. Artikkelsamling fra seminar 2014.
10:00  Åpning av Agderseminaret 2015 ved John Olsen, 
  direktør ved Vest-Agder-museet IKS.
10:30  Hans Fredrik Dahl, professor emeritus, Institutt for 
 medier og kommunikasjon, UiO: Hvorfor er vi ikke 
 ferdig med krigen?
11:30  Odd-Bjørn Fure, professor emeritus, HL-senteret: 
 Hvorfor vekker Andre verdenskrig og Nazi-
 Tysklands okkupasjon av mesteparten av Europa
 1939-1945 fortsatt så stor interesse? Hvorfor er 
 denne interessen - spesielt i Norge - så mye sterkere 
 i det sivile samfunn enn i forskningsinstitusjonene?
12:30  Lunsj
13:30  Thomas V. H. Hagen, historiker og phD-student, 
 Stiftelsen Arkivet: Forsøket på å nazifisere Norge 
 gjennom film og kino.
14:30  Hans Otto Frøland, professor i historie, NTNU: 
 Organisasjon Todt i Norge under okkupasjonen, 
 virke og virkning.
15:30  Pause
15:45  Endre Wrånes, militærhistoriker, VAM:  
 Det tyske invasjonsforsvar på Agder. 
16:45  Diskusjon og avslutning
18:30  Omvisning på Kanonmuseet/Møvik
19:30  Middag i bunkeren på Møvik

Fredag 23. oktober

09:00  Innledning
09:15  Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad:  
 Nådeløse journalister? Presseetiske utfordringer i 
 journalistikkens framstilling av krig og okkupasjon. 
10:15  Kathrin Pabst, phD, leder fagseksjonen, VAM: 
 Med fokus på enkeltmenneskers handlinger.   
 Motsetninger mellom samfunnets behov for åpenhet  
 og de berørtes behov for vern. 
11:15  Lunsj
12:15  Andre verdenskrig på film.  
 Historiebruk i vitenskapelig og populærvitenskapelig  
 formidling – motsetning eller komplementering? 
 En samtale mellom Arnfinn Moland,  
 direktør Hjemmefrontmuseet,  
 Erik Poppe, regissør, og Hans Fredrik Dahl.  
 Ledet av Thomas V. H. Hagen. 
13:30  Pause
13:45  Erling Sandmo, professor i historie, UiO:  
 Tid for (mer) okkupasjonshistorie? 
14:45  May-Brith Ohman Nielsen, professor i historie, UiA: 
 Wrap-up og oppsummering
15:15  Avslutning

Forbehold om programendringer.
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Sted Vest-Agder-museet, Odderøya, 
  Nodeviga, Kristiansand.

Tid Torsdag 22. og fredag 23. oktober 2015.

Pris Deltakelse to dager kr. 800,- inkl.lunsj m.m.
  Deltakelse én dag kr. 400,- inkl. lunsj m.m.
  Tillegg for festmiddag torsdag kveld kr. 500,-
  eksl. drikke. (Begrenset antall plasser).

Overnatting Hotell Norge, Kristiansand tilbyr enkeltrom 
for kr. 995,- og dobbeltrom for kr. 1095,- 
pris per rom per natt inkludert frokost.

  Hotellreservasjon ordnes av den enkelte på 
www.hotel-norge.no eller tlf. 38 17 40 00.  

  Vis til Vest-Agder-museet ved reservasjon, 
kode: Vest-Agder-museet Odderøya.

Påmelding Bindende påmelding innen 15. september 
  til seminar@vestagdermuseet.no eller 
  tlf. 416 99 029.

 Kontaktperson, faglig program: 
Kathrin Pabst, k.pabst@vestagdermuseet.no
Kontaktperson, praktisk arrangement:
Hege G. Johansen, h.johansen@vestagdermuseet.no

INFORMASJON OG PÅMELDING
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