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1. januar 2020 slås Aust-Agder og Vest-Agder
sammen til ett fylke, Agder. Det skjer etter en lang
prosess full av gode argumenter, men ikke minst
protester og motforestillinger. Etter manges mening
er det nå på tide å se framover. Men hvorfor ikke
også se oss tilbake?
På årets Agderseminar skal ti historikere og
samfunnsforskere kaste et historisk blikk på
landsdelen vår, men også ha et nåtids- og
framtidsperspektiv. Seminarets første dag åpner
med en drøfting av om regionreformen vil styrke
Agder som politisk kraft. Det historiske bakteppet
for dette utforskes deretter i administrativ og
samfunnsgeografisk retning, før alt toppes i to
innlegg om valg og representasjon.
Organisasjoner og institusjoner har både hatt ett
fylke og begge som geografisk ramme. Hvorfor og
hvordan – og hvilke utfordringer det har ført til – er
tema for de tre første foredragene på seminarets
andre dag. Deretter rettes et kjønnsperspektiv
mot landsdelen, før seminaret avsluttes med et
skråblikk på den langvarige – og til tider intense –
kampen mellom Aust- og Vest-Agder. Er det håp om
forsoning?

Agderseminaret viderefører en lang tradisjon med årlige
samlinger om historiske emner. Årlige sommerseminarer
ble holdt fra 1976 og fram til ca. 2000. De siste 12
årene har rådet for Forskernettverk Agder videreført
denne tradisjonen med Agderseminaret, som legges til
høsten. Siktemålet er nå som tidligere å nå fram til et
historieinteressert publikum, presentere foredrag av høy
faglig standard og invitere til fruktbar debatt.
Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for
å fremme forskning om og formidling av Agders historie.
Nettverket omfatter de største 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.
Årets seminar er lagt til KUBEN, Parkveien 16, Arendal.
www.kubenarendal.no
Kontaktpersoner:
Kristoffer Vadum, AAma, kristoffer.vadum@aama.no og
Berit Eide Johnsen, UiA, berit.e.johnsen@uia.no
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TORSDAG 17. OKTOBER
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Frammøte, registrering og forfriskninger
Åpning v/ påtroppende fylkesordfører i Agder,
Arne Thomassen
Velkommen v/ direktør ved
Aust-Agder museum og arkiv, Jan Ledang
Yngve Flo, forsker I ved Norce og
førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Etter regionreforma: Er Agder og dei andre fylka
styrkt som ei politisk kraft?
Roger Tronstad, førstearkivar, Statsarkivet i
Kristiansand
Agder i administrative regioner – et historisk
perspektiv
Spørsmål og kommentarer
Lunsj
Leonhard Jansen, konservator NMF,
Setesdalsmuseet/ AAma
Mange vegar på tvers eller ein veg på langs?
Korleis nye kommunikasjonsliner endra
setesdølane sin kontakt med omverda
Berit Eide Johnsen, professor, UiA
Hva var det med Lillesand? Argumenter for valg og
ikke valg av stortingsrepresentanter 1860-1930
Spørsmål og kommentarer
Pause
Jon P. Knudsen, førsteamanuensis, UiA
Regional representasjon på stortinget og i
regjeringen – hvor viktig oppfattes det, og hvor
viktig er det?
Spørsmål og kommentarer
Avslutning
Middag

2019
FREDAG 18. OKTOBER

09.30

10.15

11.00
11.15
12.15

13.00

13.45
14.00
14.15

15.00
15.30

Dag Hundstad, leder for Norsk lokalhistorisk
institutt, Nasjonalbiblioteket
Regionale organisasjoner og regional
historiekultur. Eksempelet Agder Historielag
Snorre Øverbø, leder arkivavdelingen AAma
Uro i sørlandsidyllen: Aust-Agder-Arkivet og
trusselen fra Kristiansand
Spørsmål og kommentarer
Lunsj
Nils Martinius Justvik, førsteamanuensis, UiA
Sørlandsmesterskapet. Idretten og idrettshistorien
i regionalt perspektiv
May-Linda Magnussen, førsteamanuensis, UiA
Kjønnede hverdagsliv - variasjoner på Agder og
regionale særtrekk
Spørsmål og kommentarer
Pause
Finn Holmer-Hoven, tidligere sjefsredaktør i
Fædrelandsvennen
«East is East and West is West, and never the
Twain shall meet»
Paneldebatt / oppsummering
Avslutning

Forbehold om programendringer

INFORMASJON
OG PÅMELDING
Sted
KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv.
Adresse
Parkveien 16, Arendal.
Tid
Torsdag 17. oktober og fredag 18. oktober.
Pris
Begge dager: kr. 800,- inkludert lunsj. En dag: kr. 400,- inkludert
lunsj. Middag, torsdag kveld: kr. 500 (ekskl. drikke).
Påmeldingsfrist
Bindende påmelding innen torsdag 3. oktober.
Påmelding
Elektronisk: kubenarendal.no/agderseminaret.
E-post: postmottak@aama.no (Subjekt: Agderseminaret).
Brevpost: KUBEN, Parkveien 16, 4838 Arendal.

Agderseminaret 2019 er støttet
av de arrangementsansvarlige
institusjonene:

Ved påmelding oppgi følgende:
Navn, e- post og telefonnummer, eventuell institusjon,
fakturaadresse. Info om eventuelle allergier. Oppgi om du skal
delta begge eller kun en dag (hvilken), samt om du skal være med
på felles middag torsdag kveld.
Overnatting
I tilknytning til seminaret tilbyr Thon Hotel Arendal enkeltrom til
kr. 1214,- pr. natt, inkl. frokost og kveldsmat. Rom bestilles av den
enkelte på: Arendal booking@thonhotels.no eller tel. 37 05 21 62.
Husk å oppgi ressursnr. 24797493.

