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PÅ VANDRING OG PÅ FLUKT 
MIGRASJON I HISTORISK PERSPEKTIV
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Torsdag 13. oktober    

10:00  Frammøte, registrering og forfriskninger
10:30  Åpning av Agderseminaret 2016 ved instituttleder 
 Hans Hodne, Institutt for religion, filosofi 
 og historie, Universitetet i Agder.
10:45  Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo:  
 Innvandring og utvandring i går, i dag, i morgen. 
11:30  Henrik Olav Mathiesen, Universitetet i Oslo:  
 Å flytte fra og høre til: norskamerikanere og 
 oppfattelser om tilhørighet på 1800-tallet.
12:15 Lunsj 
13:15  Berit Eide Johnsen, Universitetet i Agder:  
 En stat, «hvortil Udvandring fra Norge kunde 
 ansees fordelagtig». Utvandring fra Agder til Texas 
 på 1840-tallet.
14:00  Roger Kvarsvik, Hordaland fylkeskommune: 
 Ørkenen Sur - en mikrohistorie.
14:45  Pause
15:00 David Mauk, Universitetet i Oslo:  
 Nordmenn i Minneapolis-St. Paul. Faser i norsk-  
 amerikansk samfunnsutvikling 1849-2000.
15:45  Diskusjon
16:30  Avslutning
17:00  Middag

Fredag 14. oktober

10:00  Ann Elisabeth Laksfoss Hansen,  
 Universitetet i Stavanger:  
 Norske sesong- og arbeidsmigranter i Alicante  
 1965-2015.
10:45  Øyvind Tønnesson, Universitetet i Agder:  
 Flyktninger, fred og samfunnssikkerhet –  
 et historisk perspektiv. 
11:30  Lunsj
12:30  Hanne Sortevik Haaland og Hege Wallevik,   
 Universitetet i Agder:  
 Arbeid og frivillig sektor som inngangsporter  
 til det norske. 
13:30  Maryann Jortveit, Universitetet i Agder: 
 Skolen i det flerkulturelle Norge.
14:15 Pause
14:30 Ann-Magrit Austenå, Norsk organisasjon for 
 asylsøkere (NOAS):
 Norge i flyktningenes Europa.
15:15  Oppsummering og diskusjon
16:00 Avslutning

Forbehold om programendringer.

Ikke siden andre verdenskr ig har f lere mennesker vært på vandr ing og på f lukt – over landegrenser 
og innenfor sit t eget land. Mennesker f lykter f ra opprør og kr ig. Men mange bryter også opp fra sit t 
hjemsted og f lytter fordi de søker arbeid og drømmer om et bedre l iv. I dag opplever vi at f lere enn 
noen gang står ved våre grenser og vi l inn. Norge er bl it t et f lerkulturelt samfunn.

I t id l igere århundrer var det ikke innvandr ing, men tvert imot utvandr ing som var det tydel igste 
trekket. Nordmenn reiste t i l Hol land for å søke arbeid på 16- og 1700-ta l let, og t i l Amerika på 
18- og 1900-ta l let. Mange vendte t i lbake, men de f leste bosatte seg permanent i det nye landet. 
Kortt idsutvandr ing t i l Spania er et fenomen som har preget vår nyere histor ie.

På Agderseminaret 2016 vi l vi trekke noen lange l injer g jennom de siste århundrenes migrasjons-
histor ie. Seminarets første dag er viet utvandr ingen, mens siste dag fokuserer sterkere på dagens 
situasjon med stor innvandr ing og et f lerkulturelt Norge. Den internasjonale situasjonen, før og nå, 
danner rammen rundt de t i foredragene.

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon med årl ige samlinger om historiske emner. Årlige sommerseminarer ble arrangert 
fra 1976 og fram ti l begynnelsen av 2000-tal let. Fra 2007 har rådet for Forskernettverk Agder videreført denne tradisjonen med et 
seminar lagt ti l høsten. Siktemålet er nå som før å nå ut ti l 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, og sette 
den inn i et videre perspektiv. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk 
forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i 
Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv.

De arrangementsansvarlige institusjonene for Agderseminaret 2016 er: Vest-Agder-museet, Universitetet i Agder, Statsarkivet i 
Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv.

PROGRAM AGDERSEMINARET 2016PÅ VANDRING OG PÅ FLUKT. MIGRASJON I HISTORISK PERSPEKTIV.
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Sted Universitetet i Agder,  
Gimlemoen, Kristiansand

Tid Torsdag 13. og fredag 14. oktober 2016.

Pris Deltakelse to dager kr. 800,- inkl.lunsj m.m.
  Deltakelse én dag kr. 400,- inkl. lunsj m.m.
  Tillegg for middag (inkl. drikke)  

torsdag ettermiddag: kr. 500,-.

Overnatting Hotell Norge, Kristiansand, tilbyr enkeltrom 
for kr 946,- og dobbeltrom for kr. 1.146,- per 
natt inkludert frokost.

  Hotellreservasjon ordnes av den enkelte på 
www.hotel-norge.no eller tlf. 38 17 40 00. 
Vis til Universitetet i Agder ved reservasjon.

Påmelding Bindende påmelding innen 23. september  
og betaling via denne lenken:  
https://eras.uia.no/reg.php?id=208

Kontaktperson, faglig program:
Berit Eide Johnsen, Berit.E.Johnsen@uia.no

Kontaktperson, praktisk arrangement:
Line Frøysaa Eriksen, Line.F.Eriksen@uia.no

Vi oppfordrer til bruk av kollektivtransport! Bussholdeplass: 
Spicheren/UiA. Privatbil: Vær tidlig ute, det er begrensede 
parkeringsplasser på UiA Gimlemoen.

INFORMASJON OG PÅMELDING
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