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Kjære alle venner av HL-senteret!

Disse to arrangementene viser bredden 
i høstens program – fra et historisk  
tilbakeblikk på kampen mellom fascis-
me og republikk, diktatur og folkestyre, 
80 år etter den spanske borgerkrigens 
start, til hvordan det moderne Polen 
håndterer og viser frem sin rike jødiske 
arv og landets historie.

Det er derfor en glede å kunne fastslå 
at høstens vifte av konferanser spenner 
bredt, fra seminaret «Er minoritetsvern 
god realpolitikk?» som har direkte rele- 
vans for den pågående debatten om 
Norges veivalg i utenrikspolitikken, til 
seminar om Luthers antisemittisme, 
og en internasjonal konferanse som i 
et historisk perspektiv ser på hvordan 
rom-minoriteten utfordret grensekon-
trollen i Europa.

Ved siden av søndagssamtaler og fore-
drag er det også viktig for HL-senteret 
å kunne tilby åpne forskningsseminarer 
og forskningskonferanser av høy faglig 
kvalitet. 

Høstens program på HL-senteret 
begynner i sensommersol i slutten 
av august, med en samtale om den 
spanske borgerkrigen og hvordan 
den engasjerte norske forfattere 
og journalister, og avsluttes andre 
søndag i desember med et foredrag 
av direktøren for det jødiske POLIN-
museet i Warszawa, Dariusz Stola.
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I høst fortsetter samarbeidet med Uni-
versitet i Oslo for fjerde semester på 
rad, i forelesningsserien ”Krig, okku-
pasjon og oppgjør”. Vær velkommen 
til nye lørdager i Universitetes Gamle 
festsal.

HL-senteret er takknemlig for alle som 
kommer til våre arrangementer, men vi 
vet at temaene vi tar opp interesserer 
langt flere enn de som finner veien til 
Villa Grande eller Gamle festsal.  
HL-senteret tilbyr også denne høsten 
alle interesserte å følge strømmingen 
av våre foredrag og samtaler, direkte 
eller i opptak, på HL-senterets  
nettside: www.hlsenteret.no.

Til sist bør nevens HL-senterets Åpent 
hus-arrangement i september som byr 
på foredrag om Villa Grande og fange- 
skipet Donau, samt omvisninger
i utstilling og bunker.

Vær hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen
direktør Guri Hjeltnes
HL-senteret Alle arrangementer – inkludert 

de som gjelder HL-senterets 
venneforening – er åpne for  
interesserte. Når ikke noe  
annet er angitt, er adressen  
alltid HL-senteret. 
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Åpne forelesninger om 
Krig, okkupasjon og oppgjør

Velkommen til det fjerde semes-
teret der Universitetet i Oslo og 
HL-senteret samarbeider om en 
forelesningsrekke i Universitets 
Gamle festsal. I 2016 er tittelen 
«Krig, okkupasjon og oppgjør». 

Først ute i høst er Guri Hjeltnes,  
historiker, forfatter og HL-sen-
terets direktør, som snakker om 
krigsseilerne i krig og etterkrigstid 
basert på hennes bøker Sjømann 
– lang vakt og Krigsseiler – krig, 
hjemkomst, oppgjør.  Historien om 
sjøfolkene på handelsflåten utgjorde 
Norges viktigste bidrag til de alliertes 
seier, skriver Hjeltnes i sine bøker.

Deretter vil Anette Homlong Storeide, 
førsteamanuensis ved NTNU snakke 
om “Å holde hjulene i gang”, og den 
vanskelige grensen mellom å holde 
produksjon og sysselsetting oppe på 
den ene side, og uakseptabel kolla-
borasjon med okkupasjonsmakten 
på den andre. Hennes fokus er spe-
sielt på oppbyggingen av lettmetall-
industrien  som skulle bidra inn i den 
tyske flyproduksjonen. 
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Forelesningsserien avsluttes med 
HL-senterets seniorforsker Terje 
Emberland, som vil  presentere ny 
forskning og perspektiver under  
tittelen “Jøder og “kunstige jøder””. 

Neste foredragstema er “Jødiske 
barn og unge på flukt fra det nor-
ske Holocaust”. Birgit H. Rimstad, 
sosionom og historiker, har skrevet 
bok om de individuelle opplevelsene 
til dem som overlevde Holocaust 
ved å flykte fra Norge, og hvordan 
de opplevde tiden i eksil og livet 
etter fredsslutningen, i skyggen av 
Holocaust. 
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AUGUST

Lørdag 27. august kl.10.00

KONSERT

MØRK MORGEN
Dimitri Sjostakovitsj (1906 - 1975): 
Strykekvartett nr 3 
1. Allegretto
2. Moderato con moto
3. Allegro non troppo

Ståle Kleiberg (1958 - ): Svart melk 
Todesfuge, dikt av Paul Celan 

Medvirkende:
Ludvig Gudim, fiolin
Alfred Wang, fiolin
Njord Fossnes, bratsj
Brage Botn Seim, cello
Torbjørn Harr

Billetter: Ticketmaster / ved inngangen
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Søndag 28. august  kl. 14.00 

SAMTALE
80-årsmarkering av den spanske borgerkrig

TIL BORGERKRIGEN MED KAMERA OG PENN

Å våge livet for å kjempe og skrive 
mot fascismen var det mange fra 
den europeiske venstresiden som 
følte seg kallet til å gjøre da den 
spanske borgerkrigen raste. Blant 
dem var to kjente norske skribenter:
Nordahl Grieg og Lise Lindbæk. 
Andre støttet diktaturet kontra 
demokratiet - en av dem var den  
norske frontkjemperen Per Imerslund.

Hvem var disse krigsreporterne? 
Hvorfor reiste de, hva skrev de, 
og hvordan påvirket de hjemlige 
holdninger?
Kan vi se paralleller til diskusjoner
og kamper i dagens Europa?

Direktør Guri Hjeltnes vil lede samtalen 
med biografer om de nevnte krigs-
reporterne: journalist og forfatter  
Sigrun Slapgard, forfatter og jour-
nalist Gudmund Skjeldal og senior-
forsker Terje Emberland.
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Mandag 5. september kl. 9.00 – 16.00

SEMINAR
ER MINORITETSVERN GOD REALPOLITIKK?   
Krig, statskollaps og regimeendring: Minoriteters rettigheter fra Midtøsten til Myanmar

Verdibasert politikk som ivaretar 
menneskerettigheter stilles gjerne 
opp mot realpolitiske hensyn i uten-
rikspolitikken. Med denne konferan-
sen stiller HL-senteret spørsmål ved 
en slik motsetning, særlig med hen-
syn til minoriteters rettigheter. Slik 
knytter den an til problemstillinger i 
den pågående debatten om veivalg 
i norsk utenriks- og sikkerhetspoli-
tikk. Konferansen samler forskere og 
praktikere som arbeider med disse 
temaene.

Konferansen arrangeres med støtte 
fra UD. Se mer om programmet på 
www.hlsenteret.no   
  

SEPTEMBER
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Søndag 11. september kl. 14.00 

FOREDRAG 
HATKRIMINALITET
 – i Norge og Europa
v/ Ingjerd Hansen

Hatkriminalitet er et relativt nytt begrep i norsk offentlighet. 
Hva er hatkriminalitet, hvilke saker har vi hatt i Norge, og hvordan 
arbeider politiet mot dette? 

Ingjerd Hansen er sosiolog,  
ansatt i Oslo politidistrikt siden 
1997, og er ansvarlig for rapportene 
om hatkriminalitet som Oslo politi-
distrikt har gitt ut. Hansen arbeider 
som seniorrådgiver i politimesterens 
strategiske stab i Oslo politidistrikt.
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Mandag 12. september kl. 18.30 

FOREDRAG 
HITLERS NORGE 
- fem år med urett og diktatur
v/ Berit Nøkleby 

Med utgangspunkt i boken Hitlers 
Norge vil foredraget dreie seg om 
hvordan landet ble styrt i de fem 
okkupasjonsårene. «Hovedpersoner» 
er Wehrmacht, Reichskommissar, 
politi og domstoler, et regime der 
makt var rett, Hitlers ord loven, og 
det ikke var noen sikkerhet for liv, 
eiendom eller frihet. Wehrmacht 
hadde til tider nesten en halv million 
mann i landet, hele 22 hærdivi-
sjoner var innom for kortere eller 
lengre tid, og landet ble bygget ut 
som en festning for å stå imot den 
allierte invasjonen som aldri kom. 

Berit Nøkleby  
er cand.philol.  
med historie 
hovedfag og 
har utgitt en 
rekke bøker om 
norsk okkupa-
sjonshistorie. Blant disse er 
to bind av verket Norge i krig, om 
de norske SIS-agentene i Pass godt 
på Tirpitz, om Josef Terboven, om 
tyskernes bruk av dødsstraff i Skutt 
blir den, om Gestapo og om retts-
oppgjøret i Krigsforbrytelser.  
    

Om Norge likevel slapp forholdsvis 
lett, viste okkupasjonen klart hvor 
forferdelig Hitlers styre ville blitt for 
alle i hans Neuropa.   
     
  

HL-SENTERETS 

VENNE-

FORENING
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Fredag 16. september kl. 10.00 - kl. 15.00

SEMINAR 
LUTHER, JØDENE OG ANTISEMITTISMEN
Arrangører: Teologisk fakultet ved UiO og HL-senteret

På 1520-tallet forsvarte Martin 
Luther jødene mot forfølgelse og 
hån fra de kristne. Men mot slut-
ten av sitt liv endret han syn. I 1543 
utga han et sterkt jødefiendtlig skrift 
med tittelen Om jødene og deres 
løgner. Her argumenter han på en 
annen måte enn det som var vanlig 
i senmiddelalderens antijudaistiske 
teologi. Skriftet er blitt tatt opp igjen 
og brukt i antisemittisk propaganda i 
nyere tid. Seminaret vil både belyse 
Luthers antijødiske argumentasjon 
og senere resepsjonen av Luthers 
jødefiendtlige skrifter i tysk og norsk 
sammenheng.

Velkommen v/ Direktør Guri Hjeltnes

Innledere: 
Professor Tarald Rasmussen,  
Det teologiske fakultet, UiO
Professor Christhard Hoffmann,  
HL-senteret
Forsker Øivind Kopperud, 
HL-senteret
Dekan Aud Tønnessen,  
Det teologiske fakultet, UiO
Historiker Håkon Harket

Paneldiskusjon og spørsmål fra salen: 
Ledes av seniorforsker Cora Alexa Døving, 
HL-senteret

Påmelding til: 
arrangement@hlsenteret.no
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Søndag 18. september kl. 14.00

OLIVIER MESSIAEN 
QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS
 
HELGE IBERG 

KVARTETT FOR LIVET I SIN ALMINNELIGHET

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-

Hans Chr. Bræin
klarinett

Øystein Birkeland
 Cello

Geir Inge Lotsberg 
Fiolin

 Ingfrid Breie Nyhus
Klaver

 Johanne Byhring
Marimba
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Torsdag 22. september kl. 9.00 - kl. 17.00

INTERNASJONAL KONFERANSE
ROMA AND CROSS-BORDER MIGRATION IN EUROPE  
FROM THE 18TH CENTURY UNTIL AFTER THE SECOND WORLD WAR

Transnasjonale migrasjonsmønstre 
har utfordret nasjonalstatene siden 
før første verdenskrig. Konferansen 
har som mål å gi en interdisiplinær, 
sammenlignende analyse av 
nasjonal grensekontroll og rom-
minoritetenes grensekryssing  
fra 1800-tallet og fram til etter  
2. verdenskrig.

Helt konkret vil konferansen stille 
spørsmål som: Hvilke tiltak ble satt 
inn for å stoppe rom? Hvilke land 
var pådrivere for tiltakene? Hvor-
dan ble tiltakene håndhevet? Hvilke 
konsekvenser hadde dette for rom-
familiene? Det kommer forskere fra 

England, Sveits, Frankrike, Belgia, 
Italia og de skandinaviske landene 
for å bidra til å sammenligne og å 
analysere ulike «case-studies» av 
grensekontroll.

KEY NOTE SPEAKER:
Dr. Michael Stewart  
University College of London og 
forfatter av boken The Gypsy  
‘menace’. Populism and the  
new anti-gypsy politics.

ARRANGØR:
HL-senteret i samarbeid med  
Universitetet i Bolzano (Italia) og 
Centre national de la recherche  
scientifique (CNRS, Frankrike).

Språk: engelsk 

Påmelding til:
arrangement@hlsenteret.no
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Lørdag 24. september kl. 14.00 

FOREDRAG
KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

KRIGSSEILERNE I KRIG OG FRED OG OPPGJØR
v/ Guri Hjeltnes

Norske sjøfolk seilte fra verdenskrig-
ens utbrudd i september 1939 til 
og med Japans kapitulasjon høsten 
1945. Ingen annen sivil gruppe 
nordmenn kan vise til lengre sam-
menhengende krigsinnsats. Norske 
sjøfolk deltok i de fleste store sjø-
slag, i Atlanterhavet, Middelhavet, 
Det indiske hav og Stillehavet, i 
ishavskonvoiene på Murmansk, og 
deltok i praktisk talt alle landgangs-
operasjoner i Europa.

Hvordan ble sjøfolkene mottatt ved 
hjemkomst? 

Hvorfor ble krigsseilerne virvlet inn 
i konflikten om Nortraships hem-
melige fond?  Hvordan var det 
mulig at denne store innsatsen 
ikke ble anerkjent før mange tiår 
etter 2. verdenskrig?

Guri Hjeltnes er historiker og 
direktør ved HL-senteret. Hun skrev 
to bind i historieverket om handels-
flåten, Sjømann – lang vakt og 
Krigsseiler – krig, hjemkomst,  
oppgjør. For disse bøkene har hun 
mottatt flere priser, i 2016 Anders 
Jahres kulturpris. 
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Søndag 25. september

kl. 10.00 – kl. 14.00: ÅPENT HUS

STRYKEKVINTETTER 
W.A. MOZART  
C-Dur KV  515 - Ess-Dur KV 614

Sølve Sigerland
Fiolin

Henninge Landaas
 Bratsj

Geir Inge Lotsberg 
Fiolin

Eivind H. Ringstad 
Bratsj

Ellen Flesjø 
Cello

kl. 14.00: KONSERT

• Omvisninger i bygningen og utstillinger 

• kl. 11.00 - Slaveskipet D/S Donaus historie 
   v/ spesialrådgiver Even Trygve Hansen 

• kl. 12.30 - Villa Grandes historie 
   v/ historiker Bodil Stenseth

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  
barn/studenter kr.100,-
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OKTOBER
Søndag 9. oktober kl. 14.00

KONSERT 
SCHUBERT
SCHUMANN

Phoebus Stryketrio 

FRANZ SCHUBERT: STRYKETRIOER
ROBERT SCHUMANN: KLAVERKVARTETT

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-

Sanae Yoshida
 Klaver

Tor Johan Bøen 
Fiolin

Bénédicte Royer
Bratsj

Aurélienne Brauner
Cello
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HL-SENTERETS 

VENNE-

FORENING

Inge Eidsvåg er forfatter og tidligere 
mangeårig rektor ved Nansenskolen 
på Lillehammer. Han har mottatt flere 
priser for sitt kultur- og dialogarbeid.

I 1936 ble den tyske redaktøren og 
pasifisten Carl von Ossietzky tildelt 
Nobels fredspris for 1935. 
Joseph Goebbels kalte ham 
«en  notorisk landsforæder», og 
Aftenposten mente at pristildelingen 
burde bli «overlatt til smilet, hvor den 
rettelig hører hjemme».

Mandag 10. oktober kl. 18.30  

FOREDRAG
CARL VON OSSIETZKY – et speil for vår tid
v/ Inge Eidsvåg 

Hvem var Carl von Ossietzky – og 
hvorfor skapte denne prisen så 
sterke reaksjoner, både i Norge og 
Tyskland?

I sitt foredrag vil Inge Eidsvåg 
gi bakgrunnen for tildelingen og 
vise hvordan Ossietzky-saken 
ble et brennpunkt for datidens 
politiske kamper. Eidsvåg vil også 
argumentere for at Ossietzky kan 
være et speil, som gjør oss i stand 
til å avsløre maktens ufølsomhet og 
gjenkjenne sivilt mot.
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Torsdag 13. oktober kl. 11.00

BOKLANSERING
THE BETRAYAL: The Nuremberg Trials and German Divergence
v/ Kim Priemel

Nürnbergprosessen (1945-49) hadde 
en dobbel funksjon overfor tyskerne - 
både straff og oppdragelse.  
Kim Priemel hevder i sin nye bok, 
The Betrayal: The Nuremberg Trials 
and German Divergence at de  
allierte løste dette problemet ved å 
ta i bruk et historisk perspektiv i den 
juridiske prosedyren. Her ble Hitlers 
barbari framstilt som et avvik fra den 
vestlige tradisjonen, en forståelse 
som passet godt i den framvok-
sende kaldkrigsdiskursen. I sin om-
fattende studie ser Priemel nærmere 
på bruken av historie i rettssalene fra 
Nürnberg til Haag.

Kim Priemel er nyansatt første-
amanuensis i samtidshistorie ved 
Universitetet i Oslo. Priemel har  
doktorgrad fra Universitetet i 
Freiburg i Tyskland, og de siste  
syv årene har han undervist ved 
Humboldt-universitetet i Berlin.  
Hans faglige interesser inkluderer 
Nazi-Tysklands historie, spesielt  
Holocaust, og historien om retts-
oppgjør etter 2. verdenskrig.

a l s o  p u b l i s h e d  b y 

OXFORD UNIVERSITY PRESS

The Nuremberg Military Tribunals and 

the Origins of International Criminal Law

Kevin Jon Heller

The Guardians

Susan Pedersen

 

 
2

At the end of World War II the Allies faced a threefold challenge: how to punish  

perpetrators of appalling crimes for which the categories of ‘genocide’ and ‘crimes 

against humanity’ had to be coined; how to explain that these had been committed 

by Germany, of all nations; and how to reform Germans. The Allied answer to this 

conundrum was the application of historical reasoning to legal procedure. In the 

thirteen Nuremberg trials held between 1945 and 1949, and in corresponding cases 

elsewhere, a concerted effort was made to punish key perpetrators while at the  

same time providing a complex analysis of the Nazi state and German history.  

Building on a long debate about Germany’s divergence from a presumed standard 

path of development, Allied prosecutors sketched a historical trajectory which had 

led Germany to betray the Western model. Historical reasoning both accounted for 

the moral breakdown of a civilised nation and rendered plausible arguments that  

this had indeed been a collective failure rather than one of a small criminal clique.  

The prosecutors therefore carefully laid out how institutions such as private enter-

prise, academic science, the military, or bureaucracy, which looked ostensibly similar 

to their opposite numbers in the Allied nations, had been corrupted in Germany even 

before Hitler’s rise to power. While the argument, depending on individual 

protagonists, subject matters, and contexts, met with uneven success in court, it 

offered a final twist which was of obvious appeal in the Cold War to come: if Germany 

had lost its way, it could still be brought back into the Western fold. The first 

comprehensive study of the Nuremberg trials, The Betrayal thus also explores how 

history underpins transitional trials as we encounter them in today’s courtrooms 

from Arusha to The Hague.

Jacket image: Dame Laura Knight, The Nuremberg Trial, 1946  

(oil on canvas, 72 x 60 inches). Imperial War Museum.

9 780199 669752

ISBN 978-0-19-966975-2
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The Nuremberg Trials and German Divergence

K I M  C H R I S T I A N  P R I E M E L
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KI M  C H RISTIAN  P RI E M E L 

is associate professor of modern history at the 

University of Oslo. He specializes in contem-

porary European history, the Third Reich, social 

and economic history, and legal history. He has 

authored and edited several books and has 

published in the Journal of Modern History, the 

Journal of Contemporary History, and Central 

European History.  
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Søndag 16. oktober kl.14.00

FOREDRAG 
EUROPA - HVA NÅ?
v/ Ulf Sverdrup 

Det er urolige tider i Europa, med 
flyktningstrømmer, terrorhandlinger, 
et Storbritannia på vei ut av EU og 
pågående krigshandlinger i  Ukraina.
 
Ulf Sverdrup vil snakke om tilstanden  
i dagens Europa. Hvilke mulige  
scenarier kan man se for seg i  
månedene fremover, hvilke veivalg 
står Europa overfor, og hva er realis-
tiske konsekvenser av de utfordrin-
gene Europa nå har?

Ulf Sverdrup er direktør i NUPI 
(Norsk Utenrikspolitisk Institutt). 
Sverdrup står bak en rekke publika-
sjoner om ulike tema innen 
internasjonal politikk, med særlig 
vekt på europeisk politikk, 
europeisk integrasjon og norsk  
utenrikspolitikk.
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Søndag 23. oktober kl. 14.00 (til ca. kl. 17.00) 

I anledning Romanias formannsskap i 2016 i
International Holocaust Remembrance Alliance
FOREDRAG    -    KONSERT    -    MOTTAKELSE

FOREDRAG 
Collective memory of the Holocaust in Romania
v/ Ana Barbulescu

Siden 2004 har Romania vedstått 
seg ansvaret for de rumenske 
jødenes Holocaust.
Ana Barbulescu vil beskrive hva 
Romanias myndigheter gjør for å  
øke bevisstheten omkring Holocaust,  
og se på de sosiale prosessene som 
kan forklare deler av befolkningens 
fornektelse av fakta. 

KONSERT 

MOTTAKELSE 
Romanias ambassadør til Norge,  
Adrian Davidoiu er vertskap etter 
foredraget. Alle er hjertelig velkomne.
Foruten et par korte taler vil det  
være  lett servering.  

PhD Ana Barbulescu, underviser 
ved universitetet i Bucharest, og  
har siden 2006 også vært forsker 

ved “Elie Wiesel  
National Institute  
for the Study of  
the Holocaust”  
i Romania.

Roar Engelberg
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HL-SENTERETS 

VENNE-

FORENING

Lørdag 29. oktober kl. 11.00 (til ca kl. 15.30)

80-årsmarkering av den spanske borgerkrig  

VISNING FILMEN “SOMMERFUGLENS TUNGE”                                      
av Jose Luis Cuerda
VISNING FILMEN “13 ROSER”  
av Emilio Martinez Lazaro  

Innlegg v/ Sigrun Slapgard, forfatter og journalist i NRKs utenriksredaksjon 

Påmelding innen 25. oktober: arrangement@hlsenteret.no - Pris: Kr 150 inkl lunsj

SOMMERFUGLENS TUNGE
Denne hjertevarme historien fra Spania 
i 1936 handler om utviklingen av et 
vennskap mellom gutten Moncho 
og hans lærer Don Gregorio. Da den 
spanske borgerkrigen bryter ut 18. juli, 
endres begges liv for alltid. 

Det er strålende skuespillerpresta-
sjoner av Fernando Fernán Gómez 
som læreren og Manuel Lozano som 
gutten. 

13 ROSER
Dette er en sann historie om tretten 
vanlige, unge kvinner som ble utsatt 
for harde forhør og satt i fengsel på 
grunn av falske anklager for å ha 
hjulpet opprørere mot Franco.

Til tross for at det ikke fantes noen 
beviser, ble alle tretten drept den 
5. august 1939  - noen måneder
etter at borgerkrigen var over. 
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1990-tallets kriger og folkemord i 
Bosnia-Hercegovina og Rwanda 
ble i samtiden ofte forklart med 
“eldgammelt hat”. Til tross for at 
“eldgammelt hat” egner seg dårlig 
som forklaring på folkemord og 
andre former for politisk massevold, 
hadde denne myten stor innflytelse 
på hvordan de to hendelsene ble 
forstått av omverdenen. Myten er 
knyttet til populære historiske fore-
stillinger om eksotiske og ville steder 
og mennesker, og ansporet tragisk-
romantiske og fatalistiske skildringer 
av to moderne kriger og folkemord. 
Foredraget fokuserer særlig på 

hvordan myten om eldgammelt hat 
kom til uttrykk i norsk presse.

Ingjerd Veiden Brakstad har 
doktorgrad i historie fra NTNU, og 
har arbeidet ved Universitetet i Oslo 
og HL-senteret. Hennes forskning 
har særlig fokusert på hvordan 
folkemord og politisk massevold 
framstilles i pressen, med spesiell 
vekt på det norske Holocaust og 
folkemordene i Bosnia og Rwanda.

Søndag 30. oktober kl. 14.00 

FOREDRAG 
“ELDGAMMELT HAT” I BOSNIA OG RWANDA – myter om politisk massevold
v/ Ingjerd Veiden Brakstad 
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Mandag 31. oktober kl. 9.30 - kl. 15.30 
Lærerkurs 
NORSK POLITIKK OVERFOR NASJONALE MINORITETER OG URFOLK

LÆRER-

KURS

Norske elever skal ifølge lære-
planen ha kompetanse om nasjonale  
minoriteter og urfolks historie, ret-
tigheter og levekår. Men forskning 
viser at læremidlene ikke er opp-
daterte og at det er lite fokus på 
dette i undervisningen. Kurset vil  
gi lærdom om, og vise hvorfor 
slik kunnskap om nasjonale minori- 
teter er relevant for både lærere og 
elever i den norske skolen. 

• Hva er sammenhengen mellom  
historisk minoritetspolitikk i Norge og 
minoritetspolitikk i dag?

• Hvordan har historisk erfaring bi-
dratt til utforming av dagens innvan-
drings- og flyktningpolitikk?

• I hvilken grad har minoritetspolitik-
ken fra andre halvdel av 1800-tallet 
til 2000-tallet preget minoritetenes  
tillit til og samarbeidsvilje med norske 
myndigheter?
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Lørdag 12. november kl. 14.00  

FOREDRAG
KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate
Å HOLDE HJULENE I GANG?  KAMPEN OM NORSK LETTMETALL (1940-45)
v/ Anette Homlong Storeide

I den kaotiske situasjonen som 
oppsto som følge av det tyske 
angrepet på Norge 9. april 1940,  
oppfordret Administrasjonsrådet 
norsk industri og næringsliv til “å 
holde hjulene i gang”. 

Dette ble utgangspunktet for et fem 
år langt dilemma: Hvor gikk grensen 
mellom å holde produksjon og  
sysselsetting oppe, og uakseptabel 
kollaborasjon med okkupasjons-
makten?

En av de største tyske økonomiske 
satsingene i Norge under okkupa-
sjonen var storstilt oppbygging av 
lettmetallindustri til fordel for tysk 
flyproduksjon. Hvordan forholdt 
norske aktører seg til det tyske lett-
metallprosjektet, og hvor langt gikk 
de for å holde hjulene i gang? Og 
hva skjedde med de involverte under 
rettsoppgjøret?

Anette Homlong Storeide er første-
amanuensis i Europastudier ved 
NTNU. For tiden arbeider hun med 
et forskningsprosjekt om internasjo-
nale organisasjoner og utviklingen av 
globale normer for folkemordsunder-
visning.
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Søndag 20. november  kl.14.00
Foredrag
ITALIA OG FASCISMEN: TROEN PÅ «DET NYE MENNESKET”
v/ Elisabetta Cassina Wolff

Som grunnlegger av fascismen og 
statsminister i Italia fra 1922 til 1943, 
forsøkte Benito Mussolini 
å «forme» italienerne etter nye 
kriterier og verdier – å skape «det 
nye mennesket».

Fascismeforskere har lenge ment 
at bevegelsens suksess i stor grad 
skyldtes vold og krigerske 
symboler. Elisabetta Wolffs syns-
punkt er at oppslutningen først og 
fremst kan tilskrives Mussolinis 
politiske budskap.  Hun plasserer 
den fascistiske epoke og ideologi i 
en større sammenheng: Italias 
politiske historie. Wolff drøfter bl.a. 
om det var snakk om én type men-
neske fascistene så for seg, 
eller om det var flere som kanskje 
også sto i motsetning til hverandre?

Elisabetta Cassina Wolff utga 
nylig boken Italias politiske historie. 
476-1945. Hun underviser i moderne 
og samtidshistorie ved Instituttet for 
arkeologi, konservering og historie 
ved UiO.
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Under massearrestasjonene av jøder 
i Norge høsten 1942, klarte flere hun-
dre jødiske barn og unge å flykte til 
Sverige. De individuelle opplevelsene 
til dem som på denne måten over-
levde det norske Holocaust, løftes 
fram i foredraget. Hvordan opp- 
levde de flukt og eksil og hvordan 
ble livet etter 1945, et liv i skyggen 
av Holocaust?

Birgit H. Rimstad er sosionom og 
historiker. Hun har bl. a. vært sosial-
sjef i flere kommuner og avdelings-
direktør ved Høgskolen i Oslo. Hun 
er forfatter av boken Unge tidsvitner. 
Jødiske barn og unge på flukt fra det 
norske Holocaust. 

Lørdag 26. november  kl. 14.00 

FOREDRAG
KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

JØDISKE BARN OG UNGE 
PÅ FLUKT FRA DET  
NORSKE HOLOCAUST
v/ Birgit H. Rimstad
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Lørdag 26. november 2016 kl. 19.00

KONSERT - Litteraturhuset 
ONLY A HUMAN BEING -  
Bente Kahan synger dikt av Tadeusz Różewicz 
Oversatt til engelsk av Joanna Trzeciak

Bente Kahan opptrer med egne  
melodier til dikt av den polske sam-
tidsforfatteren Tadeusz Różewicz. 
Adam Skrzypek akkompagnerer på 
kontrabass.

Denne dagen – den 26.november 
- er også årsdagen for den største 
transporten av jøder fra Norge til 
Auschwitz under 2. verdenskrig.

“ONLY a HUMAN BEING” hadde 
premiere i Wrocław, Polen i 2015,  
og har i år vært en del av program-
met til ”Wrocław European Capital 
of Culture 2016.”

Bente Kahan

Wergelandsalen  
Wergelandsveien 29, Oslo 

Pris: kr. 200,- Bestilling av billetter: 
litteraturhuset.no/Billetter
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HL-SENTERETS 

VENNE-

FORENING

Mandag 28. november kl. 18.30 

FOREDRAG
NORSK POLITI I SKYGGEN AV SS
v/ Øystein Hetland 

Øystein Hetland er doktorgrads-
stipendiat ved HL-senteret, med 
et prosjekt om norsk politi under 
andre verdenskrig. Han er tilknyttet 
forskningsprosjektet “Demokratiets 
institusjoner i møte med en nazistisk 
okkupasjonsmakt” ved HL-senteret.

Under krigen hadde de tyske okku-
pantene, og spesielt SS, et klart mål 
for det norske politiet: Det skulle bli 
en ivrig og overbevist håndhever av 
nazistisk politikk. For å oppnå dette 
ble politiet omorganisert og politi-
menn utsatt for et sterkt ideologisk 
press. Aktive motstandere i politiets 
rekker ble forfulgt og nazister sluset 
inn. Norske politimenn ble beordret 
til å ta del i forfølgelsen av jøder 
og politiske motstandere. Hvordan 
svarte den jevne norske politimann 
på dette radikale angrepet på 
rettsstaten og gjeldende forståelser 
av hva en norsk politimann skulle 
være?
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I foredraget drøftes bruken av anti-
semittiske konspirasjonsteorier innen 
norsk nazisme før og under okkupa-
sjonen.

Hvilken rolle spiller konspirasjons-
forestillinger innen det nazistiske 
og høyreradikale forestillingsuni-
vers? Hvordan ble sammensver-
gelsesanklager brukt av Nasjonal 
Samling, både i kampen mot poli-
tiske fiender og i interne stridighet-
ene før krigen? Hvilken rolle spilte 
de i maktkampene mellom Nasjonal 
Samling og ulike tyske instanser, 
deriblant SS, under okkupasjonen?

Lørdag 3. desember kl. 14.00 

FOREDRAG
KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

DESEMBER

Terje Emberland er dr. philos. og 
seniorforsker ved HL-senteret. Han 
har bl.a. vært tilknyttet senterets 
forskningsprosjekt om SS og Norge 
og har - sammen med Matthew Kott 
- skrevet boken Himmlers Norge.  
Nordmenn i det storgermanske  
prosjekt. Høsten 2015 utga han  
boken Da fascismen kom til Norge.

JØDER OG 
”KUNSTIGE JØDER”
v/ Terje Emberland
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Siden åpningen i oktober 2014 har 
“Museum of the History of Polish 
Jews i Warszawa” fått stor oppmerk-
somhet fra media, publikum og 
eksperter. 

Foredraget vil fokusere på utfordringer 
som museet møter, både gjennom 
plasseringen i et område med Holo-
caust-minnesmerker og samarbeidet 
med forskjellige interessegrupper. 
Museet er også opptatt av mulig- 
hetene til påvirkning av sitt mang-
foldige publikums holdninger til 
etnisk mangfold i fortid og nåtid. 

Dariusz Stola, direktør ved “Museum 
of History of Polish Jews”, er historiker 
og professor ved “Institute of Political 
Studies, Polish Academy of Sciences.” 
Han har utgitt ti bøker og mer enn 
hundre artikler innenfor historiske 
temaer som polsk-jødiske rela-
sjoner, kommunistregimet i Polen og 
internasjonal migrasjon i det tyvende 
århundre.

Søndag 4. desember kl. 14.00 

FOREDRAG 
POLIN MUSEUM: REIMAGINING THE PAST FOR A COMPLEX FUTURE
v/ Dariusz Stola
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