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Gud og Mammon - rel ig ion og nær ing s l iv

http://vestagdermuseet.no
http://uia.no
http://aaks.no
http://arkivverket.no/kristiansand


Bibelens advarsel mot å «tjene to herrer» står som bilde på konflikten mellom det åndelige og det materielle i 
menneskelivet, og budskapet er kjent: du kan ikke tjene både Gud og mammon. Med vekslende styrke har koplinger 
mellom religion og økonomi like fullt preget samfunn og næringsliv. I nyere norsk historie er det lett å peke på 
haugianernes virksomhet, men tendensen er også tydelig i miljøer rundt en rekke av 1900-tallets økonomiske 
entreprenører, og den kan spores i deler av dagens næringsliv. 

Kan religion og verdisyn fremme økonomisk vekst? Eller er det snarere slik at religiøst engasjement står i veien for 
materiell utvikling? Framtredende samfunnsfilosofer har forsøkt å si noe sammenfattende om dette; mest kjent er 
vel Max Webers tese om «den protestantiske etikk og kapitalismens ånd». Overgripende modeller kan inspirere og 
provosere; dagens historikere og samfunnsvitere vil nok like gjerne framheve det komplekse og motsetningsfylte 
i møtet mellom tro og økonomisk praksis. Gjennom årets agderseminar vil forskere med bakgrunn i ulike 
fagtradisjoner gi oss innblikk i dette problemfeltet. 

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige samlinger om regionalhistoriske emner. Årlige ”sommerseminar i historie” ble holdt 
fra 1976 og fram til for få år siden. Fra 2007 har rådet for Forskernettverk Agder videreført denne tradisjonen med et seminar lagt til høsten. 
Siktemålet er nå som før å nå det allmenne publikum med interesse for historie, samtidig som det blir lagt vekt på å holde høy faglig standard. 

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 kulturhistoriske senter (AAks).

Agderseminaret 2013 er støttet av de arrangementsansvarlige institusjonene: Universitetet i Agder (UiA), Vest-Agder-museet (VAM), Statsarkivet i Kristiansand (SAK) 
og Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks)
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Torsdag 10. oktober

10.00 Frammøte, registrering, forfriskninger
 Boklansering: Berit Eide Johnsen (red.) Sørlandet  
 og utlandet. Cappelen Damm, artikkelsamling fra  
 f jorårets seminar
11.00 Åpning av Agderseminaret 2013 ved rektor   
 Torunn Lauvdal 
11.10   Ole P. Riis: Koblinger mellem religion og økonomi  
 i tidlig modernisering.
12.00 Nils Gilje: Hugenotter og andre kalvinister i   
 Sør-Afrika – et weberiansk perspektiv. 
12.45 Lunsj
13.45   Ola H. Grytten: Haugianere som    
 næringslivsaktører. 
14.30   Søren Byskov: Trosfællesskab, økonomisk   
 samarbejde og virksomhedskultur i fiskeri   
 og industri, Jylland.
15.15 Pause
15.30 Knut Dørum: Handelskapitalisme nord og sør i   
 Norge på 1800-tallet: protestantisk etikk eller   
 en modernistisk askeladdmentalitet?
16.15 Diskusjon
17.00 Avslutning
19.30 Middag på Pieder Ro, fiskebrygga

Fredag 11. oktober

10.00 Andreas Hompland: To-kyrs industriarbeidarar   
 mellom bedehus, bygd og fagforening.   
 Kvinesdal 1925.
10.45    Nils M. Justvik: Klassekamp og religiøst engasjerte  
 arbeidere i Eydehavn. 
11.30 Lunsj
12.30 Bjørg Seland: Kristelige gründere – Sosial kapital og  
 hard valuta.
13.15  Olav A. Abrahamsen: Småbyens matadorer –   
 Religiøse og økonomiske nettverk.
14.00 Ingunn F. Breistein: Misjonæren Annie Skau i Kina  
 – Økonomisk praksis i såkalte trosmisjoner. 
14.45   Oppsummering og diskusjon

15.30 Avslutning

Forbehold om programendringer.

p r o g r a m  a g d e r s e m i n a r e t



Sted Universitetet i Agder, 
  Gimlemoen, Kristiansand 

Tid Torsdag 10. og fredag 11. oktober 2013

Pris Deltakelse to dager kr. 700 inkl.lunsj m.m.
  Deltakelse én dag kr. 360 inkl. lunsj m.m.
  Tillegg for festmiddag torsdag kveld kr. 515,-
  (eksl. drikke)

Overnatting Hotell Norge, Kristiansand tilbyr enkeltrom 
for kr. 945 og dobbeltrom for kr. 1145, 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 Universitetet i Agders hotellavtale ved 
reservasjon, ref. nr: 232708

Påmelding Bindende påmelding innen 25. september på 
https://eras.uia.no/reg.php?id=208 

  Alternativt e-post til  karin.b.hansen@uia.no 
eller på telefon: (47) 38 14 12 50

 Kontaktperson, faglig program: 
Bjørg Seland, UiA: bjorg.seland@uia.no
Kontaktperson, praktisk arrangement:
Karin Beth Lee Hansen, UiA: karin.b.hansen@uia.no

i n f o r m a s j on  o g  p å m e l d i n g

https://eras.uia.no/reg.php?id=208

