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Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak 

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 (AAma).

Årets seminar er lagt til: KUBEN, Parkveien 16, Arendal.

Kontaktpersoner

Faglig program: Bjørg Seland (UiA), bjorg.seland@uia.no

Praktisk arrangement: Kristoffer Vadum (AAma), 

kristoffer.vadum@aama.no

Gjennom årets seminar setter vi søkelys på opprør  

og opposisjon i ulike former fra 1700-tallet og fram  

til i dag, med særlig vekt på tidsrom preget av sterke 

konfrontasjoner. 

Seminaret viderefører en lang tradisjon for samlinger  

om historiske emner på Agder. Årlige «sommerseminar  

i historie» ble holdt fra 1976 og fram til år 2000. Fra 2007 

har rådet for Forskernettverk Agder stått som arrangør 

for et todagers seminar lagt til høsten. Siktemålet er nå 

som før, å nå det allmenne publikum med interesse for 

historie og samfunnsutvikling, samtidig som det blir lagt 

vekt på å holde høy faglig standard. 

Der det utøves makt, vil det også finnes opposisjon – mer eller mindre 

uttalt, sterkere eller svakere i form og oppslutning. Politisk motstand 

kommer til uttrykk på ulike vis, g jennom formelle kanaler eller som illegal 

aksjon. I Norge markerer Grunnloven av 1814 skiftet fra eneveldig styre til 

begynnende demokrati. 1700-tallets bondeopprør kan ses som uttrykk for 

allmuens avmakt – 1830-tallets «bondestorting» viser mulighetene for å nå 

fram g jennom parlamentarisk opposisjon. Rundt 1850 ble Thranerørslas 

kamp for arbeideres rettigheter kriminalisert – rundt 1950 dominerte 

Arbeiderpartiet norsk politikk. Dette er linjer som speiler utviklingen av 

et stadig bredere representativt system. Men demokratiet blir fortsatt 

utfordret av utenomparlamentarisk opposisjon, til tider på måter som 

vekker bekymring for stabiliteten i vår politiske kultur. 

mailto:bjorg.seland%40uia.no?subject=
mailto:kristoffer.vadum%40aama.no?subject=


Torsdag 19. oktober
10.00 Frammøte, registrering, forfriskninger

10.30 Boklansering. Berit Eide Johnsen (red.):  

På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk 

perspektiv (artikkelsamling fra fjorårets 

seminar) 

11.00 Åpning av Agderseminaret 2017

11.10 Hilde Sandvik: Skiftende betingelser for 

opposisjon før og etter 1814

12.00 Trond Bjerkås: Legitimerende protester. 

Bondemotstandens rolle i eneveldets  

politiske kultur.

12.45 Lunsj

13.45 Margit Løyland: Lofthusoppreisten  

på Agder 1786-87

14.30 Bjørg Seland: «Politiserende Bønder» – fra 

haugianisme til parlamentarisk opposisjon 

15.15 Pause

15.30 Eirik Wik Sundvall: Opprørere eller 

samfunnsstøtter? Norsk arbeiderbevegelse  

fra Marcus Thrane til Einar Gerhardsen 

16.15 Diskusjon

17.00 Avslutning

17.15 Omvisning i utstillingene på KUBEN

19.30 Middag

Fredag 20. oktober
10.00 Nik Brandal: Noreg i ekstremismens tidsalder 

10.45 Charlie Krautwald: Kampen om gaden: 

Mellemkrigstidens radikale gadeoffentlighed  

i et transnationalt perspektiv

11.30  Lunsj

12.30 Trine Rogg Korsvik: «Sekstiåttere» – Besværlige 

forhold mellom marxist-leninister og feminister  

i Frankrike og Norge

13.15 Gjermund Orrego Bjørndahl: Arne Myrdal – fra 

sosialdemokrat til Norges fremste rasist?

14.00 Lars Gule: De «ekstreme» i vår tid  

– fra radikalisme til ekstremisme

14.45 Oppsummering og diskusjon

15.30 Avslutning

 

 FORBEHOLD OM PROGRAMENDRINGER  



Ved påmelding, vennligst oppgi følgende: 
Navn + eventuell institusjon, postadresse,  

e-postadresse og telefonnummer. 

Oppgi om du skal delta begge dager eller  

kun én dag (hvilken), samt om du skal være med  

på felles middag torsdag kveld.  

Gi også beskjed om du har eventuelle allergier.

Overnatting 

Thon Hotel Arendal tilbyr enkeltrom til kr. 1195,-  

Pris pr rom pr natt inkludert frokost. 

Hotellreservasjon ordnes av den enkelte  

på arendal.booking@thonhotels.no eller  

tlf. 37 05 21 62. Res. nr.: 24797493.

Sted: KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv,  

Parkveien 16, Arendal 

Tid: 19. og 20. oktober 

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding  

innen 10. oktober.

Pris    

Deltakelse begge dager kr. 800, inkludert lunsj mm. 

Deltakelse én dag kr. 400, inkludert lunsj mm.  

Tillegg for middag torsdag kveld kr. 500 (ekskl. drikke)

Påmeldingsalternativer  

Elektronisk: kubenarendal.no/agderseminaret

E-post: postmottak@aama.no Subjekt: Agderseminaret

Brevpost: KUBEN, Parkveien 16, 4838 Arendal
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