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VELKOMMEN TIL HØSTENS
ARRANGEMENTER PÅ HL-SENTERET 

I høst er det 70 år siden deportasjonene av de norske 
jødene til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau startet. 
Den største gruppen norske jøder ble deportert fra 
Oslo 26. november 1942. 532 personer ble fraktet med 
skipet M/S Donau til Stettin i Tyskland. Flere deporta-
sjoner fant sted i 1942 og i 1943. I alt ble 772 norske 
jøder deportert. Bare 34 vendte tilbake. Høstens program 
tematiserer på ulike vis - gjennom foredrag, film og 
musikk - denne alvorlige forbrytelsen. 

Høstsesongen starter med krigsveteran og forfatter Ragnar Ulsteins oppgjør 
med framstillingen av 2. verdenskrig og avsluttes med markering av at det er 100 
år siden Robert Levin og Leo Eitinger ble født. Eitinger overlevde på mirakuløst 
vis Holocaust. På programmet står også blant annet en ekskursjon til Berg 
internerings- og krigsfangeleir, en Raoul Wallenberg-konferanse og en filmuke i 
samarbeid med Cinemateket, i tilknytning til Wallenberg og deportasjonene av 
de europeiske jødene. HL-senterets venneforening er meget aktiv og bidrar til 
høstens program med vektige foredrag og filmvisning av ”Shoah.”

HL-senteret er åpent for alle. Vi har et utstrakt tilbud til befolkningen, gjennom 
en permanent utstilling som er åpen hver dag, søndagsfordrag, konserter og 
filmvisninger. Foredrag og seminarer finner sted i konferanse-salen i 3. etasje. 
Konserter holdes i musikkrommet i 2. etasje, der HL-senterets nye Steinway- 
flygel befinner seg. Gå også gjerne tur på vår vakre eiendom som har tursti til 
Huk og sjøen. Vær velkommen til høstens program.

Guri Hjeltnes
Direktør
August 2012
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VELKOMMEN TIL HØSTENS
ARRANGEMENTER PÅ HL-SENTERET 

Søndag 9. september kl. 14.00
«En veterans syn på formidling av krigshistorien»
Ragnar Ulstein i samtale med direktør Guri Hjeltnes

Direktør Guri Hjeltnes leder en samtale med krigs-
veteranen Ragnar Ulstein om hans syn på formidling 
av historien om 2. verdenskrig. Ulstein skrev i sommer 

 kronikken «Du sto på vår dødsliste» i Aftenposten, der 
han gikk i rette med NRKs nyhetsoppslag om likvida-
sjoner av angivere under krigen. I kronikken skrev han 
at NRKs reportasje skapte tvil og forvirring rundt legit-
imiteten av slike operasjoner under krigen. Hjeltnes vil 

 ta opp spørsmål som hvordan vi kan forvalte krigshis-
torien når krigsgenerasjonen forsvinner med Ulstein.

 
Under 2. verdenskrig var Ragnar Ulstein medlem i Kompani Linge. Han deltok 
i en sabotasjeaksjon og i oppbygging av organisasjonen på norsk jord. Etter 
krigen arbeidet han blant annet som journalist, og er forfatter av flere bøker - blant 
andre trebindsverket «Etterretningstjenesten i Norge 1940-45», «Kompani Linge» 
og «Jødar på flukt».

 Mandag 10. september kl 18.30
“Kampen om den liberaldemokratiske arven.
Norge på veien fra mellomkrigstid til okkupasjon og inn i etterkrigstid.”
Åpent møte i HL-senterets venneforening

Innledning ved professor Odd-Bjørn Fure og professor Øyvind Østerud

Foto: Kristiansen A/S.

Søndag 16. september kl. 14.00
«Antisemittisme i Norge?»
v/ Vibeke Moe

I vår presenterte HL-senteret rapporten fra den første omfat-
tende befolkningsundersøkelsen som er foretatt i Norge om 
holdninger til jøder. Resultatene viser at 12,5 prosent av den 
norske befolkningen har utpregede fordommer mot jøder. 
Vibeke Moe vil se nærmere på funnene og kjennetegn ved 
antisemittiske holdninger som ble avdekket i undersøkelsen.
 
Vibeke Moe, HL-senteret, deltok i prosjektgruppen og er 
redaktør og medforfatter av rapporten. Hun er også med-
redaktør for antologien Forestillinger om jøder - aspekter ved 
konstruksjonen av en minoritet, som utkom i 2011.

Antisemittisme i norge?
Den norske befolkningens holDninger til jøDer 

og anDre minoriteter

senter for studier 

Av HolocAust og 

livssynsminoriteter 

mAi 2012



Søndag 14. oktober kl. 14.00
Konsert

Klaver: Håvard Gimse
Sopran: Birgitte Christensen
 
Musikalsk rådgiver: August Albertsen
Mer info:  www.hlsenteret.no

Søndag 21. oktober kl. 14.00
«Norsk politi og SS’ statsbeskyttelseskorps»
V/ Terje Emberland

Høsten 2012 presenteres forskningsresultater fra HL-senterets 
store forskningsprosjekt om SS og Norge som knytter seg til 
norsk politis forhold til SS under okkupasjonen. Kontrollen 
over og omformingen av norsk politi var et svært viktig middel 
for å bygge opp det lojale norske “statsbeskyttelseskorpset” 
som Heinrich Himmler ønsket skulle omforme Norge til en SS-
stat innenfor det “storgermanske rike”. Foredraget vil blant 
annet belyse denne SSifiseringsprosessen under politi- 
minister Jonas Lies ledelse og hvorfor den møtte så lite  
motstand innenfor norsk politis ledelse.

Terje Emberland arbeider som seniorforsker ved HL-senteret.

Fredag 26. oktober
Ekskursjon fra Oslo til Berg internerings- og krigsfangeleir (Tønsberg)

Reise fra Oslo (HL-senteret) til Berg i forbin-
delse med minnemarkering av arrestasjonene 
av de norske mannlige jødene 26.oktober 
1942. Overværing av avduking av minnesmer-
ke, omvisning i cellene i kjelleren.
Mer info / påmelding: www.hlsenteret.no

Berg interneringsleir, slik leiren så ut under krigen
© Slottsfjellmuseet



Lørdag 27. oktober  kl. 14.00
I SLIK EN NATT - 
Fillmuke i anledning 70-årsmarkeringen av deportasjonene av jødene under 2.verdenskrig

Shoah (1985)
(Regi: Claude Lanzmann, fransk tale, engelsk tekst, 
Del I av filmen vises. Ca. 4 t og 30 min)

Innledning ved historiker Bjarte Bruland,Jødisk Museum i Oslo
Framvisning i samarbeid med HL-senterets venneforening. 

Vises på HL-SENTERET

Søndag 28. oktober kl. 14.00
«Hva visste London-regjeringen og hjemmefronten før deportasjonene 
av jødene?»
v/ Christopher S. Harper

Hvilke informasjoner hadde den norske regjeringen i London og ledelsen i hjem-
mefronten om jødeforfølgelsen i de tysk besatte områdene i Europa og Norge ?  
Hvorledes reagerte de på denne informasjon etter hvert som de mottok den ?
 
Christopher S. Harper er forskningsassistent ved HL-senteret.

Tirsdag 30. oktober – kl. 10:00- 16.00
Raoul Wallenberg and Attempts to Rescue Europe’s Jews
Internasjonalt symposium

I forbindelse med 100-års-markeringen av Raoul Wallenbergs 
fødsel, arrangerer HL-senteret et symposium i samarbeid 
med den israelske ambassade, den ungarske ambassade og 
den svenske ambassade. Symposiet vil utforske individuelle 
og kollektive forsøk på å redde Europas jøder under andre 
verdenskrig.

Symposiet foregår på engelsk og er åpent for alle og er gratis.
Påmelding innen 20.oktober til post@hlsenteret.no.
Se fullt program på www.hlsenteret.no

Auschwitz-Birkenau
Foto: Peder Nustad, HL-senteret.



Onsdag 31. oktober kl. 18.00
I SLIK EN NATT -
Fillmuke i anledning 70-årsmarkeringen av deportasjonene av jødene under 2.verdenskrig

Utryddelsen (2010) 
(Regi: Rose Bosch, fransk tale, norsk tekst, 1t 59 min)

Velkomstord av Guri Hjeltnes, direktør HL-senteret.
Film om arrestasjonen og deportasjonene av jødene 
fra Paris i 1942. Etterfølges av lett servering.
Vises på CINEMATEKET

Torsdag 1. november  kl. 18.30
I SLIK EN NATT - 
Fillmuke i anledning 70-årsmarkeringen av deportasjonene av jødene under 2.verdenskrig

Raoul Wallenberg- Buried Alive (1983)
(Regi: David Harel, engelsk tale, 1t 19 min)

Framvisning i samarbeid med den israelske ambassade i 
forbindelse med 100-års markeringen av Raoul Wallenbergs 
fødsel. Dokumentar om Wallenbergs liv og rolle i å redde 
ungarske jøder under andre verdenskrig.
Vises på CINEMATEKET

Fredag 2. november kl. 19.00
I SLIK EN NATT - 
Fillmuke i anledning 70-årsmarkeringen av deportasjonene av jødene under 2.verdenskrig

Livets Tog (1998) 
(Regi: Radu Milhaileanu, fransk tale, norsk tekst, 1t 43 min)

I 1941 organiserer innbyggerne i en liten jødisk landsby 
i sentral-Europa et falskt deportasjonstog så de kan flykte 
fra nazistene til Palestina.
Vises på CINEMATEKET



Lørdag 3. november kl. 14.00
I SLIK EN NATT -
Fillmuke i anledning 70-årsmarkeringen av deportasjonene av jødene under 2.verdenskrig

Shoah (1985)
(Regi: Claude Lanzmann, fransk tale, engelsk tekst, 
Del II av filmen vises. Ca. 4 t og 30 min)

Framvisning i samarbeid med HL-senterets venneforening.
Vises på HL-SENTERET

Søndag 4. november  kl. 14.00
Hva er ekstremisme?
v/Lars Gule 

Med utgangspunkt i boken Ekstremismens kjennetegn, vil Gule 
presentere definisjoner av ulike typer ekstremisme og se på  
sammenhengen mellom ekstreme oppfatninger og ekstreme 
handlinger.
 
Lars Gule er postdoktor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 
hvor han særlig arbeider med flerkulturelle spørsmål, islam 
og menneskerettigheter.

Søndag 4. november kl. 19.00
I SLIK EN NATT - 
Fillmuke i anledning 70-årsmarkeringen av deportasjonene av jødene under 2.verdenskrig

I slik en natt (1958)
(Regi: Sigval Maartmann-Moe, norsk tale, 1 t 38 min)

Filmen handler om Gestapos jakt på en gruppe jødiske barn i 
Oslo 1942 - og om den modige flukten for å bringe barna trygt 
over grensen til Sverige.

Filmen vil bli etterfulgt av en samtale om framstillinger av Holo-
caust på film. Cathrine Thorleifsson (PhD, London School of 
Economics) leder en samtale med Claudia Lenz (forskingsleder 
ved Wergelandssenteret) og regissør Elsa Kvamme.

Vises på CINEMATEKET



Tirsdag 6. november kl. 18.30
I SLIK EN NATT- 
Fillmuke i anledning 70-årsmarkeringen av deportasjonene av jødene under 2.verdenskrig

Hoppets Hamn (2011) 
(Regi: Magnus Gertten, 1t 16 min)

Våren og sommeren 1945 ankommer nesten 30 000 overlevende 
fra tyske konsentrasjonsleire til Sverige. På kaia i Malmø havn op-
plever de sine første øyenblikk av frihet. Det er der livet begynner 
igjen. 

Vises på CINEMATEKET

Søndag 11. november kl. 14.00
«Til Dovre faller. Troskapsløfte og statsborgerskap i den foranderlige 
nasjonen»
v/ Grete Brochmann

Den nye statsborgerloven settes inn i et historisk og samfunnsfaglig perspektiv:  

Hva forklarer “nyritualiseringen” gjennom lovens troskapsløfte, og hvilke signaler  
ønsker myndighetene å sende om det å være norsk og å bli norsk i det 21. århundre? 
Hvor plasserer Norge seg i det internasjonale landskapet?
 
Grete Brochmann er professor/instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunns-
geografi ved UiO.

Alle som innvilges norsk statsborgerskap blir 
invitert til å delta i en seremoni med troskapsløfte.
Her fra en slik seremoni i Oslo Rådhus. Foto: IMDi 



Onsdag 21. november kl. 18.00
Konsert til minne om 70-årsmarkeringen av deportasjonen av de norske jødene

Den østerrikske mezzo-sopranen Irene Wallner synger 
sanger skrevet av komponister som ble forfulgt av nazi-
regimet.

Arrangører: Den Østerrikske Ambassade
i samarbeid med HL-senteret

Søndag 25. november kl. 14.00
Dødsspillet. En biografi om motstandsmannen Gregers Gram.
v/ Bernt Roughtvedt

Her - og i sin nye bok - forteller Bernt Roughtvedt Greger Grams 
historie. Gregers Gram er blitt kalt «et ikon i norsk motstands-
kamp». Han ble drept i en felle oppsatt av Gestapo i november 
1944 og ble dermed også den store motstandsmartyren. 
Denne første biografien om Gregers Gram (1917 – 1944) fyller 
et stort hull i vår viten om okkupasjonstiden.

Bernt Rougthvedt er cand. philol. med fagene religionshistorie, 
historie og norsk.

Søndag 18. november kl. 14.00
Konsert

Fiolin: Geir Inge Lotsberg
Klaver: Einar Steen-Nøkleberg
 
Musikalsk rådgiver: August Albertsen
Mer info:  www.hlsenteret.no

Irene Wallner



Foto: Matt Mendelsohn.  
Bildet er tatt i forbindelse 
med Daniel Mendelsohns 
bok «Forsvunnet».

Onsdag 5. desember kl. 19.00 - Litteraturhuset
Fra livserfaring til familiefortelling. Samtale med tre norske jøder.
Gratis inngang.

Hvordan videreføres historien om deportasjonene for 70 år 
siden i jødiske familier? Har hendelser blitt fortalt eller tiet 
om? Hvem har spurt og hvem har fortalt? Hva vil det si å ha 
en jødisk identitet i dagens Norge? Rapporten «Å være jøde 
i Norge» presenteres av Vibeke Moe og Cora Alexa Døving, 
og danner utgangspunkt for samtalen.

Arrangør: HL-senteret i samarbeid med Det Mosaiske 
Trossamfund i Oslo

26. november - 70 år siden deportasjonen av de norske jødene

Mandag 26. november kl. 8.00  
Minnemarkering 

Sted: Minnesmerket over deporterte 
norske jøder, Akershuskaia

Enkel seremoni med korte taler
og sang.

Mandag 26. november kl. 18.30  
Minnekonsert 

Sted: Synagogen, Det Mosaiske
Trossamfund i Oslo, Bergstien 13
Bente Kahan: Home
En norsk jøde forteller sin historie.
 

Arangører: HL- senteret i samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

Søndag 2. desember kl. 14.00
Konsert

Klaver: Håkon Austbø
 
Musikalsk rådgiver: August Albertsen
Mer info:  www.hlsenteret.no



Søndag 9. desember kl. 14.00
Leo Eitinger 100 år
Leo Eitingers unike bidrag til å forstå ofrenes lidelser»
v/ Ulrik Fredrik Malt 

I kjølvannet av krig og terror er det mennesker som er blitt skadet, psykisk så vel 
som fysisk - ofte for resten av livet. Alvorligheten og omfanget av disse lidelsene, 
som også kunne ha konsekvenser for senere generasjoner, har historisk sett ofte 
blitt undervurdert på bekostning av interesse for gjerningsmennene. 
Med utgangspunkt i systematiske studier og oppfølging av overlevende etter 
konsentrasjonsleiropphold, bidro Leo Eitingers forskning til å forflytte oppmerk-
somheten over på ofrene og deres familier. I dette foredraget vil mennesket Leo 
Eitinger og hans bidrag til “læren om ofrenes lidelser” (viktimologi) bli belyst.

 
Ulrik Fredrik Malt er professor i psykiatri ved  
Universitetet i Oslo og leder av OUS Rikshospita-
lets avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk 
medisin. Eitinger var Malts mentor, og hans forsk- 
ning har blant bygget på Eitingers arbeider.
 

Leo Eitingers legekoffert 

Foto: www.chrisharrison.no

Tirsdag 11. desember kl. 18.00
Kåseri og konsert til minne om Robert Levin

Mona Levin kåserer om sin far, pianist Robert Levin.
Klaver: Einar Steen-Nøkleberg

Robert Levin vokste opp i enkle kår. Han viste tidlig sterk  
interesse for musikk, men utdanningsmulighetene var dårlige. 
Som 12-åring kom han til den kjente klaverpedagogen Nils 
Larsen. Skolegangen avbrøt han før fullført folkeskole, og  
debuterte i Universitetets aula i 1932. Under krigen måtte 
familien flykte til Sverige. Robert Levin var en elsket og høyt  
respektert musiker, og mottok en rekke priser for sin kunstner-
iske virksomhet og sterke samfunnsengasjement.

Arrangører: HL-senterets venneforening i samarbeid med 
HL-senteret

Robert Levin var Musikkhøgskolens 
første rektor fra 1973 til 1980. 



HL-SENTERET

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Villa Grande, Bygdøy.    Huk Aveny 56, 0287 Oslo

Parkering / Kafé / Buss nr. 30 til Bygdøyhus
www.hlsenteret.no
Tlf. nr. 22 84 21 00


