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Agderseminaret viderefører en lang tradisjon 
for formidling av historiefaglige emner. Årlige 
«sommerseminar i historie» ble holdt fra 1976 
og fram til år 2000. 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 og samfunnsutvikling, 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-
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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 er i år lagt til Aust-Agder 
kulturhistoriske senters nye praktbygg, Parkveien 16, 
Arendal. 

Kontaktpersoner
Kontaktperson, faglig program: 
Bjørg seland, UiA, bjorg.seland@uia.no

Kontaktperson, praktisk arrangement: 
Kristoffer Vadum, AAks, kristoffer.vadum@aaks.no

grunnlovsjubiléet utfordrer oss! det åpner for ny kunnskap om selve grunnlovsverket og 
tilblivelsen av en moderne stat. det gir dypere forståelse for vår historie som selvstendig 
nasjon, og det stimulerer til refleksjon rundt stat og samfunn i globaliseringens tid.  

gjennom årets Agderseminar setter vi søkelys på det dramatiske året 1814. det handler 
om riksforsamlingen, grunnloven og tilpasning til unionen med sverige. Vi får innblikk 
i valgforsamlingene og møter eidsvollsmenn fra Agder.  men vi ser også kritisk på selve 
nasjonsbegrepet, vi trekker de lange linjene gjennom nasjonsbyggingsprosessen og stiller 
spørsmål ved våre forestillinger om nasjonal identitet: Hvordan har historikere bidratt til 
vår forståelse av «det norske»? Hvordan har skolen formet vår kollektive identitet? Hva vil 
det si å være norsk i vårt flerkulturelle samfunn? 



torSdag 23. oktober
10.00 Frammøte, registrering, forfriskninger
10.30  Boklansering - Bjørg seland (red.): gud og mammon – religion og næringsliv 
 Artikkelsamling fra fjorårets seminar
11.00 Åpning av Agderseminaret 2014
11.10    Dag Michalsen: grunnloven fra mai til november i 1814: 
 nasjon, union og en ny internasjonal rettsorden
12.00  Bente Engelsen: Valgene til riksforsamlingen i 1814 – kirkens rolle og lokale løsninger
12.45 Lunsj
13.45 Arild Stubhaug: Jacob Aall og «menigmands Opdragelse»
14.30 Berit Eide Johnsen: «mit Votum var nej.» 
 sogneprest Hans Jacob grøgaard – en motstrøms politiker på eidsvoll
15.15 Pause
15.30 Knut Dørum: Folkelig offentlighet i den unge norske staten
16.15 diskusjon
17.00 Avslutning
17.30 Omvisninger i nybygget og 1814-utstillingen
20.00 middag

Fredag 24. oktober
10.00 Øyvind Østerud:  Kampen om selvstendigheten og språket: 
 «nasjon», «nasjonsbygging» og «nasjonalisme»
10.45 Kjell-Olav Masdalen: Historikeren som nasjonsbygger
11.30 Lunsj
12.30 Magnhild Vollan: skolen som nasjonsbygger: Leseboka gjennom 200 år
13.15 Gunhild Aaby: 17. mai-feiring som uttrykk for kollektiv identitet
14.00 Pause
14.15 Walid al-Kubaisi: den fornektede realitet: nasjonalisme sett utenfra
15.00 Oppsummering og diskusjon
16.00  slutt
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sted  Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks)
 Parkveien 16, Arendal. For veibeskrivelse, se www.aaks.no

tid torsdag 23. og fredag 24. oktober 2014

Priser deltakelse begge dager kr. 700, inkludert lunsj mm.
 deltakelse én dag kr. 360, inkludert lunsj mm.
 tillegg for festmiddag torsdag kveld kr. 520 (ekskl. drikke).

Overnatting thon Hotel Arendal tilbyr enkeltrom til kr. 995,- eller dobbeltrom til kr. 1195,- 
 Pris pr rom pr natt inkludert frokost.
Booking Hotellreservasjon ordnes av den enkelte på www.thonhotels.no/arendal 
 eller på tlf. 37 05 21 50. 
 Bestillingskode: 221014AUst må oppgis for å få oppgitte priser.

Påmelding Bindende påmelding innen 10. oktober på postmottak@aaks.no
 Elektronisk: www.aaks.no/agderseminaret2014
 Brevpost: Aust-Agder kulturhistoriske senter
 Parkveien 16, 4838 Arendal
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 spesielle diettbehov.

inForMaSjon 
og PåMelding

Agderseminaret 2014 er støttet av de arrangementsansvarlige institusjonene: 
statsarkivet i Kristiansand (sAK), Universitetet i Agder (UiA), Vest-Agder-museet (VAm) 
og Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks)


