
Program 

høsten 2015 Honningsvåg i 1944  
etter den tyske okkupasjonsmaktens brente jords taktikk
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Kjære alle venner 
av HL-senteret!
Med dette programmet i hånden, håper 
HL-senteret at mange vil finne veien til 
våre arrangementer også i høst. Som 
vanlig har vi forsøkt å lage et variert 
tilbud med foredrag som spenner over 
et vidt fagfelt, og i høst er det også 
boklanseringer, samtaler, teater og 
konserter.

Nå i frigjøringsjubileets år 2015 har  
HL-senteret i samarbeid med Univer-
sitetet i Oslo holdt en foredragsserie i 
Gamle Festsal i Oslo sentrum. Denne 
serien, ”Et ufritt Norge - 2. verdenskrig 
70 år etter”, starter opp igjen i høst, på 
fem lørdager.

Vil du bli bedre kjent med HL-senteret 
og det senteret arbeider med, er det 
i høst både Oslo Kulturnatt og Oslo 
Åpne Hus på Villa Grande. HL-senteret 
tilbyr daglige omvisninger i våre utstill-
inger, både på hverdager og i helgene. 
Klokkeslett for omvisningene er kunn-
gjort på våre hjemmesider.

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 
«Et ufritt Norge»
Universitetet i Oslo og HL-senteret  
ønsker velkommen til høstsemesterets  
åpne forelesningsserie på lørdager 
i Gamle Festsal, Urbygningen, Oslo 
sentrum.

Det var i mai 70 år siden frigjøringen 
av Norge, og fem års okkupasjon var 
slutt. Forelesningsserien er gitt navnet 
«Et ufritt Norge. Andre verdenskrig 70 
år etter». Intensjonen er å løfte fram 
noen sentrale trekk og hendelser fra 
andre verdenskrig, og å formidle ny 
forskning og kunnskap for et bredt 
publikum. Det finnes selvsagt mange 
emner som kunne belyses. Vi håper 
de gjenværende foredragene vil vekke 
interesse, gi ny kunnskap og invitere til 
debatt.

Etter hvert foredrag er det være tid for 
spørsmål og samtale med publikum.

Forelesningene er åpne for alle.

Vær hjertelig velkommen!

Guri Hjeltnes
Direktør, HL-senteret
 
Ole Petter Ottersen
Rektor, Universitetet i 
Oslo 
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Søndag 30. august kl. 14.00
Samtale
Herman KaHan i samtale med Guri Hjeltnes

August

Herman Kahan

Født og oppvokst i byen Sighet i daværende Romania, sammen med blant 
andre den senere nobelprisvinneren Elie Wiesel, ble Herman Kahan og alle 
andre jøder i byen deportert i 1944. De aller fleste fra byen og mange av  
Kahans familiemedlemmer ble drept. Selv kom han etter 2. verdenskrig til Norge 
hvor han etablerte seg som forretningsmann, fikk familie og i en periode var  
forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Hva slags samfunn vokste Herman Kahan opp i? Hvordan opplevdes det å kom-
me som ung flyktning til et for han fremmed land, og hvordan har det vært å leve 
i Norge i alle disse årene?



5

Torsdag 3. september kl. 11.00
Åpning ny utStilling
«yidisH far ale»

September

Velkommen til åpningen av en sær-
egen utstilling bestående av 17 kunst- 
verk, kurert av Yoav Rossano og  
laget i sommer av 11 polske og  
norske kunstnere i en workshop ved 
Bente Kahan Foundation i Wroclaw. 
Utstillingen markerer avslutningen på 
det treårige EØS-finansierte prosjektet 
“Yidish far ale”. 

Målsettingen med prosjektet har vært 
å fremme kunnskap i Polen og Norge 
om et språk og kultur som nesten ble 
utryddet under 2. verdenskrig. Bente 
Kahan Foundation har i tillegg til HL-
senteret også samarbeidet med andre 
partnere i Norge -  Jødisk museum i 
Oslo, Jødisk kulturfestival Trondheim 
og Franzisca Aarflot Productions.
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De tyske okkupasjonsregimene var 
svært forskjellige og fundert på ulike 
hensyn. Det dypeste  skillet gikk  mellom 
okkupasjonsregimer hvor majoritets- 
befolkningen var plassert på bun-
nen av rasehierarkiet og dermed  
utpekt for fordrivelse og massemord, 
og der majoritetsbefolkningen var 
på toppen og skulle ideologisk om-
vendes i nazistisk retning. Okkupa- 
sjonsregimenes karakter og den  
okkupasjonspolitikken som ble ført, 
ble bestemmende for hvordan  
befolkningen reagerte.

Odd-Bjørn Fure har vært professor 
i moderne historie ved Universitetet 
i Bergen og direktør ved HL-senteret. 
Han leder i dag senterets NFR-prosjekt 
Demokratiets institusjoner i møte med 
en nazistisk okkupasjonsmakt. Norge 
i et komparativt perspektiv.

Lørdag 5. september kl. 14.00
Foredrag
et ufritt norGe – 2. verdensKriG 70 år etter
Sted: gamle Festsal, universitetet i oslo, Karl Johans gate

Lørdag 31. januar kl. 14.00
Foredrag
et ufritt norGe – 2. verdensKriG 70 år etter
Sted: gamle Festsal, universitetet i oslo, Karl Johans gate

OkkuPASjONSrEGimEr i dEt tySk-dOmiNErtE EurOPA 1939-1945. EN tyPOLOGi.
v/ odd-Bjørn Fure
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Den verdensberømte norske psykiateren Leo 
Eitinger kom til Norge to ganger: høsten 1939 som 
flyktning fra Praha, og i  mai 1945 som en av få  
norske Holocaust-overlevende. Hvem var de  
tsjekkoslovakiske flyktningene som kom sammen 
med han via Nansenhjelpen? Og hvem var de 
kjente og ukjente norske borgerne som hjalp flykt-
ningene med å finne et nytt og trygt hjem i Norge? 

Foredraget vil også ta opp Tsjekkoslovakias politiske og kulturelle situasjon før og 
under krigen, og fortelle om norsk-tsjekkiske kontakter i perioden 1938 – 1945.

Miluse Jurickova er dosent ved det filosofiske fakultetet, Masaryk-universitetet i 
Brno, Den tsjekkiske republikk. Hun er ansvarlig for avdelingen «Norsk språk og 
litteratur. Hennes forskningsfelt er bl.a. moderne norsk litteraturhistorie, Holocaust 
i europeisk litteratur og norsk-tsjekkiske kulturkontakter.

Søndag 6. september kl. 14.00
Foredrag 
leo eitinGer oG andre tsjeKKoslovaKisKe flyKtninGer –  
deres bakgrunn og skjebne 
v/ miluse Jurickova

Miluse Jurickova
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Fredag 11. september kl. 17.00 – kl. 23.00
OSLO kuLturNAtt 

• kl. 17.00 - kl. 23.00:
    - Omvisninger i utstillinger
    - Omvisninger i bunker fra 2. verdenskrig
    - Omvisninger i bygningen, inkludert lukkede rom

• kl. 18.00: Krigsveteran Ragnar Ulstein i samtale med Guri Hjeltnes

• kl. 20.00: Foredrag om eiendommen Villa Grande v/ historiker og forfatter Bodil Stenseth

• kl. 22.00: Foredrag om eiendommen Villa Grande v/ historiker og forfatter Bodil Stenseth
Ragnar Ulstein

Bodil Stenseth
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• kl. 9.30 - kl. 12.30:
    - Omvisninger i utstillinger
    - Omvisninger i bunker fra 2. verdenskrig
    - Omvisninger i bygningen, inkludert lukkede rom

• kl. 10.00: Hagevandring

• kl. 11.00: Foredrag om eiendommen Villa Grande v/ historiker og forfatter Bodil Stenseth

• kl. 12.30: “Min forestilling om mor” med skuespiller Bente Børsum. 
                     Dramatisert av Anne-Karen Hytten

Søndag 13. september kl. 9.30 – kl. 14.00 
oslo åpne Hus 

Bente Børsum
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Hl-senterets 

venne-

foreninG

Onsdag 16. september kl. 18.30
Den øSTjøDiSke kuLTuren i eurOpa - 
arbeiDeT meD å La Den Leve
Stiftelsen bente kahan og restaureringen  
av «Hvite Stork-synagogen» i Wroclaw, polen
v/ Bente Kahan

Bente Kahan, som er født og oppvokst 
i Norge, er styreleder og daglig leder av 
Stiftelsen Bente Kahan i Wroclaw.

Hun er også utøvende kunstner 
og musiker.

Bente Kahan
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Søndag 20. september kl. 14.00
Samtale 
Bernt H. lund i samtale med Guri Hjeltnes

Bernt H. Lund 

Bernt H. Lund vokste opp i et hjem 
preget av politisk engasjement og 
foreldrenes kristen-pasifistiske livssyn.  
I 1942, samme år som han tok examen 
artium, ble han arrestert for illegal avis-
distribusjon og satt på Grini og deret-
ter i Sachsenhausen i Tyskland fram til 
frigjøringen i 1945.

Lund har i etterkrigstiden vært offentlig 
tjenestemann, embetsmann og diplo-
mat. Han har vært en viktig formidler 
med sine erfaringer fra 2. verdenskrig, 
et tidsvitne for Stiftelsen Hvite busser i 
en årrekke, og en sentral støttespiller 
for Sachsenhausen som museum og 
minnested. I samtalen vil Bernt H. Lund 
reflektere ut fra egne erfaringer, i krig 
og fred.
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mandag 21. september kl. 09.00 - kl. 15.00
KonFeranSe
om medienes deKninG av etnisKe oG reliGiøse minoriteter i norGe

HL-senteret og Norsk Pressehistorisk 
Forening samarbeider om et seminar 
som vil belyse medienes dekning av 
etniske og religiøse minoriteter i Norge. 
Hvordan har omtalen av disse grup-
pene vært i ulike tidsperioder?

Blant innleggene er pressens dekning 
av tatere-/romani-folk på 1900-tallet, 
samer i tiårene fram mot år 2000, og 
framstillinger av muslimer i nyere tid. 
Se fullt program på www.hlsenteret.no

Seminarbidragene planlegges publisert 
i et eget temanummer i Pressehistorisk 
tidsskrift.

«De skjønne ånder møtes» - I årene etter unions-
oppløsningen ble innføring av utenlandsk  
kapital ensbetydende med svik mot den na- 
sjonale selvråderetten. Internasjonalisme og 
utenlandsk kapital ble i vittighetspressen ofte 
illustrert ved å vise til forestillingen om «den 
internasjonale jødekapital» - et bilde umoralsk 
og unasjonal holdning hos norske gründere og 
selskaper i industri og sjøfart. Vikingen, nr. 1, 
1905

Påmeldingsfrist: 15. september
til Norsk Pressehistorisk Forening  
ved Nils Øy: nilsoy@online.no
(eller HL-senteret: tlf.nr. 22 84 21 00)
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Fredag 25. september kl. 10.00 – kl. 16.00
internaSJonal KonFeranSe
sreBrenica, 1995-2015: 
lessons and legacies of the Bosnian War
Språk: engelsk

20 år etter de verste grusomhetene 
på europeisk jord siden slutten av  
2. verdenskrig, er krigens redsler fort-
satt som åpne sår i Bosnia. En av de 
siste og mest dramatiske episodene i 
den bosniske krigen, juli-massakren i 
1995 i Srebrenica begått av bosnisk-
serbiske styrker, har hatt varig innvirk-
ning i Bosnia og verdenssamfunnet.

Konferansen vil presentere og diskutere 
omstendighetene rundt Srebrenica- 
massakren og analysere langtids-
effekten på interetniske relasjoner på 
Balkan. 

Påmeldingsfrist: 21. september
arrangement@hlsenteret.no eller tlf. 22 84 21 00

August 2002. Karaula nær Tuzla. Leir for overlevende fra Srebrenica

Foto: Tarik Samarah 
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Søndag 27. september kl. 14.00
KonSert
kONtiNENtAL NyrOmANtikk 
OG NOrSk NASjONALrOmANtikk 

Konsert

Gustav maHler
            
 
Halfdan Kjerulf
                

joHannes BraHms

priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-
Huk aveny 56 - Buss nr. 30 - gratis parkering - www.hlsenteret.no

ragnhild Heiland Sørensen 
Sopran

einar Steen-nøkleberg
Klaver
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Solkors eller Hakekors er resultatet 
av et mangeårig forskningsprosjekt 
i regi av HL-senteret – finansiert av  
Justisdepartementet, Forsvarsdeparte- 
mentet, Kunnskapsdepartementet og 
Utenriksdepartementet.

Boken behandler et av de mest drama-
tiske og myteomspunne temaer i den 
norske krigs- og okkupasjonshistorien: 
de såkalte frontkjemperne. Av de ca. 
4 500 nordmennene som gikk i tysk 
krigstjeneste, havnet det store flertallet 
i SS-avdelinger på østfronten. De siste 
årene er det skrevet en rekke bøker om 
emnet, men det har manglet en bredt 

anlagt studie om de SS-frivilliges egne 
motiver og erfaringer. Denne boken av-
liver flere av de mest utbredte mytene 
om de norske frontkjemperne.

Sigurd Sørlie 
er historiker og  
arbeider i dag 
som forsker 
ved Institutt for 
forsvarsstudier 
– tidligere ved 
HL-senteret.  
Sørlie disputerte i 2015 
på en doktoravhandling
om nordmenn i Waffen-SS.

Fredag 9. oktober kl. 11.00
BoKlanSering
solKors eller HaKeKors
nordmenn i Waffen SS 1941-1945
av Sigurd Sørlie

OktOBEr

Nordmenn i Waffen-SS 
1941–1945

SIGURD SØRLIE

SOLKORS 
ELLER 

HAKEKORS
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For tyske nazister så vel som norske 
nasjonalsosialister var «jøden» hoved-
fienden i en skjebnekamp mellom 
verdens raser. Det var logisk for dem 
at jødene sto bak både kapitalisme 
og kommunisme, modernisme og  
liberalisme; at selve motstandskampen 
mot den nazistiske okkupasjon var 
et resultat av «jødisk innflytelse».  
Den nazistiske ideologi var også 
en konspiratorisk-rasistisk ideologi, 
der hatet mot «jøden», både ideologisk 
og fysisk, sto i sentrum.  Dette var bak-
teppet for de skjebnesvangre hendelser 
som ledet fram mot deportasjonen av 
jødene. Foredraget setter hendelsene i 
Norge i et europeisk perspektiv.

Historiker Bjarte Bruland var i 1996-
1997 medlem av det regjeringsut-
nevnte utvalg som undersøkte hva som 
skjedde med norske jøders eiendeler 
under 2. verdenskrig. I 2012 ga han ut  
boken Øyenvitner. Han har gitt bidrag 
bl.a. til The Routledge History of The 
Holocaust (2011).

Lørdag 10. oktober kl. 14.00
Foredrag
et ufritt norGe – 2. verdensKriG 70 år etter
Sted: gamle Festsal, universitetet i oslo, Karl Johans gate

dEPOrtASjONEN Av jødEr frA 
NOrGE uNdEr 2. vErdENSkriG. 
ANtijødiSk POLitikk i NOrGE i 
EurOPEiSk PErSPEktiv 
v/ Bjarte Bruland

SS Donau
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Konsert

priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-
Huk aveny 56 - Buss nr. 30 - gratis parkering - www.hlsenteret.no

Søndag 11. oktober kl. 14.00
KonSert
frA SAmtid tiL rOmANtikk 
OG rOmANtiSk imPrESjONiSmE 

lasse tHoresen
 
W. a. moZart
 
serGei proKofiev
 
frederic cHopin
 
maurice ravel vebjørn anvik

Klaver
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“Fra krig til krig” er en biografi om en 
norsk gigant – C. J. Hambro - den 
store redningsmannen 9. april, og om 
hans kjærlighetsforhold til skuespiller-
en Gyda Christensen. Boken er også 
et portrett av Norge og Europa i den 
turbulente mellomkrigstida.

C.J. Hambro er en ruvende skik-
kelse i norsk politisk historie. Han 
var i mange år stortingspresident 
og leder for Høyre, og delegat til og 
senere president i Folkeforbundet. 
9. april 1940 brakte Hambro regjering,  

storting og kongehus til Elverum, 
i midlertidig sikkerhet fra de tyske  
invasjonsstyrkene. Her formulerte han  
Elverumsfullmakten, som ble avgjør-
ende for eksilregjeringens evne til å  
ivareta rikets interesser under krigen. 

Iselin Theien er historiker fra University 
of Oxford og Universitetet i Oslo. Hun 
har tidligere utgitt boken Sonja Wigert. 
Et dobbeltliv.

Søndag 11. oktober kl. 15.30
Foredrag og BoKlanSering 
fra KriG til KriG     
av iselin theien

Iselin Theien
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mandag 12. oktober kl. 18.30 
Foredrag og Film
“ ja, vi vil ByGGe deG på ny...” om Finnmark etter 1945
v/ Knut Erik Jensen

Hl-senterets 

venne-

foreninG

Knut Erik Jensen opplevde tyskernes 
brente jords taktikk i Finnmark og Nord-
Troms høsten 1944. Hitlers Führer- 
befehl av 28. oktober 1944 avsluttet 
med ordene: “Medlidenhet med be-
folkningen er ikke på sin plass”. 50 000 
finnmarkinger ble evakuert sørover.  
25 000 søkte tilflukt i berghuler og  
ruiner. De mistet alt de eide.

Fienden etterlot seg et enormt øde 
arktisk landskap. Jensens familie ble 
evakuert til forskjellige steder i Nord-
Norge, og først i 1951 kunne de vende 
tilbake til Honningsvåg. 12 år av sin 
barndom og ungdom tilbrakte han 
i tyske brakker. Finnmark og Nord-
Troms ble gjenreist i løpet av 15 år.

Knut Erik Jensen er dokumentar- og 
spillefilmregissør. Han tar ofte utgangs- 
punkt i hendelser i Nord-Norge under  
2. verdenskrig. Jensen har bl.a. hatt stor
suksess i inn- og utland med filmene om
Berlevåg Mannssangforening: Heftig
og begeistretHonningsvåg før brenningen i 1944 
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Søndag 18. oktober kl. 14.00
Samtale
etter unnsKyldninGen - veien videre for norske rom
natalina Jansen, Jan Jansen og robert lorenzen i samtale med maria rosvoll

På den internasjonale rom-dagen tidligere i år beklaget statsminister Erna Solberg 
den rasistiske politikken som har blitt ført mot norske rom før, under og etter  
2. verdenskrig. Unnskyldningen kom etter at HL-senteret hadde lagt fram  
rapporten «Å bli dem kvit. Utviklingen av en «sigøynerpolitikk» og utryddelsen av 
norske rom».

Hvordan tar norske rom imot statsministerens unnskyldning? Og kan stats- 
ministerens støtte redusere diskriminering av gruppen i hverdagen? Gjennom 
samtalen vil vi få høre norske roms syn på unnskyldningen og om veien videre i 
arbeidet mot diskriminering og aksept i det norske samfunnet.

Prosjektleder Natalina Jansen representerer Le Norveganongi Romengi  
Historia, Robert Lorenzen er leder i Club Romano, og Jan Jansen er leder i  
Romani Kultura. Maria Rosvoll er prosjektkoordinator ved HL-senteret.
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Konsert

priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-
Huk aveny 56 - Buss nr. 30 - gratis parkering - www.hlsenteret.no

Søndag 25. oktober kl. 14.00
KonSert
rOmANtikk  OG NyrOmANtikk
 

roBert scHumann
 
joHannes BraHms

Tor johan bøen
Fiolin

Helge kjekshus
Klaver
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Hl-senterets 

venne-

foreninG
mandag 26. oktober kl. 10.30
Sted: avreise fra Hl-senteret
         retur Hl-senteret ca. kl. 17.00

beSøk berg FangeLeir, TønSberg
På denne skjebnesvangre datoen også for jødene som var internert i Berg
fangeleir under krigen, skal vi minnes dem gjennom et besøk med følgende
program:

• Reise med buss til Berg fangeleir / innlegg underveis 

• Vi går Berg-stien  med 13 informasjonstavler som forteller om fangenes skjebner
    /alternativt opplegg 

• Enkel lunsj 

• Ulla Nachtstern holder foredrag om Berg fangeleir og om morfar Moritz Nachtstern 

• Besøk i de gamle straffecellene / billedutstillingen 

• Retur til HL-senteret

Husk varme klær og gode sko eller støvler!
Påmelding til arrangement@hlsenteret.no eller tlf. 22 84 21 00 innen 15. oktober.
Pris kr. 150
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beSøk berg FangeLeir, TønSberg
På denne skjebnesvangre datoen også for jødene som var internert i Berg
fangeleir under krigen, skal vi minnes dem gjennom et besøk med følgende
program:

• Reise med buss til Berg fangeleir / innlegg underveis 

• Vi går Berg-stien  med 13 informasjonstavler som forteller om fangenes skjebner
    /alternativt opplegg 

• Enkel lunsj 

• Ulla Nachtstern holder foredrag om Berg fangeleir og om morfar Moritz Nachtstern 

• Besøk i de gamle straffecellene / billedutstillingen 

• Retur til HL-senteret

Husk varme klær og gode sko eller støvler!
Påmelding til arrangement@hlsenteret.no eller tlf. 22 84 21 00 innen 15. oktober.
Pris kr. 150

Lørdag 31. oktober kl. 14.00
Foredrag
et ufritt norGe – 2. verdensKriG 70 år etter
Sted: gamle Festsal, universitetet i oslo, Karl Johans gate

SS-StAtEN NOrGE. dE NOrSkE
WAffEN-SS-friviLLiGE OG  
HimmLErS PLANEr fOr NOrGE
v/ Terje Emberland

Av alle tyske instanser var det SS som 
hadde de mest ambisiøse og langsik-
tig mål i det okkuperte Norge. Oppret-
telsen av en tysk sivilforvaltning under 
Reichskommissar Terboven ga SS 
stor makt til å forsøke å gjennomføre 
ambisjonene om rask innlemmelse i 
fremtidens storgermanske rike. Det 
viktigste var verving av norske Waffen-
SS-frivillige. 
Den rasemessige seleksjonen, den ide-
ologiske indoktrineringen og herdingen 
ved deltagelsen i den ekstremt brutale 
rasekrigen på Østfronten, skulle sikre 
SS et lojalt norsk ”statsbeskyttelses-
korps”.

Terje Emberland er dr. philos og  
seniorforsker ved HL-senteret. Han 
har bl.a. vært tilknyttet senterets forsk-
ningsprosjekt om SS og Norge, og har 
- sammen med Matthew Kott - skrevet 
boken “Himmlers Norge. Nordmenn i 
det storgermanske prosjekt».
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Søndag 1. november kl. 14.00
rasisme oG antisemittismens Historie
v/ Cora alexa døving

Cora Alexa Døving er seniorforsker 
ved HL-senteret. Hennes forsknings-
felt er bl.a. minoriteters vilkår i Norge, 
rasisme, islamofobi og antisemittisme. 
Hun har skrevet mange artikler og 
bøker – den siste boken sammen med 
Sindre Bangstad som kom ut i år: «Hva 
er rasisme».

Begrepet rasisme har vært brukt om 
forferdelige hendelser, monumental 
urettferdighet og stor lidelse gjennom 
tidene. Men det beskriver også hen-
delser, ytringer og holdninger vi finner 
rundt oss til daglig.

Rasisme som fenomen arter seg på 
ulike måter og rettes mot forskjellige 
grupper. Hvordan kan vi gjenkjenne 
rasisme i dagens Norge - og hva kan 
antisemittismens historie lære oss om 
rasisme?
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Lørdag 7. november kl. 14.00
Foredrag
et ufritt norGe – 2. verdensKriG 70 år etter
Sted: gamle Festsal, universitetet i oslo, Karl Johans gate

mAkt, mOtmAkt OG AvmAkt. NAzifiSEriNGSfrEmStøt 
OG HOLdNiNGSkAmP På uNivErSitEtEt 1940-1943
v/ Jorunn Sem Fure

Studentersamfunnet ble oppløst av 
okkupasjonsmyndighetene 24. sep-
tember 1940 etter en foredragskveld 
der talerne og tilhørerne markerte en 
antinazistisk front. Dette var siste gang 
på fem år det frie ord ble benyttet fra 
den tradisjonsrike akademiske taler-
stolen. Flere ansatte og mange hun-
dre studenter ble arrestert, hvorav 650 
ble deportert til Tyskland. Universitetet 
ble stengt fram til frigjøringen. Fore-
lesningen tegner et bilde av konflikter, 
strategiske utfordringer og dilemmaer 
hovedaktørene sto overfor ved univer-
sitetet.

Jorunn Sem Fure er historiker og har 
skrevet to bind av UiOs historie, har 
vært Henrik Steffensprofessor ved 
Humboldt-Universitetet i Berlin, og er i 
dag direktør ved Telemark Museum.



26

Fascisme-begrepet brukes i mange 
sammenhenger, og diskusjonene om 
hva som kan kalles fascisme og ikke, 
tar ingen ende. Men hva betyr egentlig 
selve ordet? Hva fikk Mussolini til å 
velge fasces-symbolet og hvor hadde 
han sine ideer fra?

Vi  møter forfatteren Gabriele D’Annun- 
zio og hans utopistiske Fiume-stat, vi 
møter elitesoldatene «Gli Arditi» fra 1. 
verdenskrig og den sosialistiske agita-
toren Benito Mussolini. Linjene trekkes 
fra romertiden, den franske revolu-
sjonen og Garibaldi fram til bruken av 
fasces-emblemet på dagens norske 
politiskilt. 

Jon Rognlien er oversetter, essayist og 
litteraturkritiker. Han har skrevet artikler 
om italiensk politikk, film, litteratur og 
historie. Rognlien har også forsket på 
den norske ml-bevegelsen og utga 
i 2009 «Den store ml-boka – norsk 
maoisme sett nedenfra».

Søndag 8. november kl. 14.00
Hvor Kom fascismen fra?   
v/ Jon rognlien
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mandag 9. november kl. 18.30
visninG av filmen «sanGen reddet mitt liv»
produsent morten Conradi kommenterer.

Dette er en sterk og rørende doku-
mentar om Igor Jakovlevitsj Trapitsin 
(1918–2014), en av de mange sov-
jetrussiske krigsfangene som arbeidet 
i de tyske arbeidsleirene i Norge under 
krigen. Medfangene lagde instrument-
er til han, og de tyske vaktene lot han 
spille. Det reddet livet hans.

Etter frigjøringen i 1945 møtte Igor 
regissørens far i Brønnøysund,  og de 
knyttet sterke bånd. I 2009 dro Morten 
Conradi til Moskva der han møtte 
Trapitsin. Her ble hans historie doku-
mentert.

Trapitsin vokste opp i Sovjet i mellom-
krigstiden. Bestefaren ble henrettet, 
og faren døde i fengsel. Etter tre år i 
polske, tyske og finske krigsfangeleire 
endte han i Norge. Tilbake i Sovjet-
unionen etter krigen fikk han nye pro-
blemer. Da han endelig ble fri, var han 
en voksen og merket mann.

Morten Conradi er dokumentarfilm-
skaper, journalist og forfatter. Filmene 
inkluderer bla. «Koigi wa Wamwere 
vender hjem», «Det siste vitnet» sam-
men med Øystein Rakkene og «Sabo-
tører i mørke» - om Osvald-organisa-
sjonen.

Hl-senterets 

venne-

foreninG
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Konsert

priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-
Huk aveny 56 - Buss nr. 30 - gratis parkering - www.hlsenteret.no

Søndag 15. november kl. 14.00
KonSert
frA dEN kLASSiSkE rOmANtikk tiL dEt 
tyvENdE årHuNdrES rOmANtiSkE PAStiSj

roBert scHumann
 
ricHard stauss
 
adolpH BuscH
 
Hermann reutter
 
josepH marX
 
joHannes BraHms

benedicte royer
Bratsj

eira Sjaastad Huse
mezzosopran

Sanae Yoshida
Klaver
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Søndag 15. november kl. 15.30
”strictly confidential” 
om Sigrid undsets innsats under krigen
v/ Sigrun Slapgard

Det ble sagt om Sigrid Undset at hun 
var det første mannfolket som ledet 
Forfatterforeningen. Men da krigen var 
over, glemte de henne - også hennes 
store innsats lenge før 2. verdenskrig. 
Undset var blant de første i Europa 
som engasjerte seg i et hemmelig nett-
verk for å hjelpe jøder på flukt allerede 
tidlig på trettitallet. Slapgard vil fortelle 
om hva hun har funnet i Israel, Finland 
og USA.

Sigrun Slapgard er 
journalist og for-
fatter. Hun var 
NRK-korre-
spondent i 
Quatar under 
invas jonen 
i Irak i 2003, 
og har også 
vært programleder 
for utenriksmagasinet Urix. Slapgard 
har skrevet en rekke bøker - i tillegg 
til Sigrid Undset. Dikterdronningen, 
bl.a. Krigens penn. En biografi om Lise 
Lindbæk og Englestien.
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mandag 16. kl. 09.30 - kl. 16.00
og tirsdag 17. november kl. 14.00 - kl. 15.15
lærerKurS
naZisme oG Holocaust i litteraturen

Litteratur har en viktig funksjon i be-
arbeidingen av fortidens hendelser. 
Samtidig kan litteratur også være 
kilde til historisk kunnskap, interesse 
og engasjement for elevene. Hvor går 
grensene mellom fakta og fiksjon når 
Holocaust fremstilles litterært? Hvor-
dan kan vi lese verk av forfattere med 
nazistiske sympatier? 

Litteraturvitere, historikere, forfattere 
og didaktikere vil gi ulike innfalls- 
vinkler til hvordan litteratur generelt, og 
skjønnlitteratur spesielt, kan brukes når 
nazisme og Holocaust tas opp i norsk- 
og historieundervisning. Livet og eksil- 
mentalitet på utefronten er også et 
tema som vil bli tatt opp.

lærer-

Kurs

Påmelding: Se www.hlsenteret.no
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Hvordan følger myndighetene opp  
rapporten fra Tater-/romaniutvalget? 
Utvalget, ledet av Knut Vollebæk, le-
verte 1. juni 2015 sin rapport til statsråd 
Jan Tore Sanner: “Assimilering og mot-
stand. Norsk politikk overfor taterne/
romanifolket fra 1850 til i dag”.

Hvordan er rapporten fulgt opp så 
langt? Vil den lede fram til en Stortings-
melding, som forventet? Og hva med 
utvalgets anbefalinger: Blir de fulgt 
opp?

Etter å ha sett  
f o res t i l l i ngen  
«Resandeblod» 
på HL-senteret 
i fjor, oppdaget 

Gjertrud Jynge 
i en vandreutstilling 

et bilde og omtale av sin tippoldefar  
Jakob Walnum. Han grunnla Om- 
streifermisjonen i 1897, som gjennom 
tvang ville kristne og bosette tatere/
romani og løsgjengere. Opplevelsen 
på HL-senteret  fikk stor betydning for  
Jynge i arbeidet med monologen.

Ingvill Thorson Plesner er seniorrådgiv-
er ved Norsk senter for menneskeret-
tigheter, UiO. Hun var fra 2013 til juni 
2015 sekretariatsleder for det offentlige 
“Tater-/romaniutvalget”.

Søndag 22. november kl. 14.00
monoloGen
«frå landeveGen» 
m/ skuespiller gjertrud Jynge

 
Hvordan følGer myndiGHetene opp 
rapporten fra tater-/romaniutvalGet? 
v/ ingvill thorson plesner
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Søndag 29. november kl. 14.00
Knut Hamsun: “på GjenGrodde stier”
en monolog av og med ola B. Johannessen

etterfølGende Kommentar
v/ tore rem og Ståle dingstad
ledes av guri Hjeltnes

Ståle Dingstad

Tore Rem

Ola B. Johannessen

Nobelprisvinner Knut Hamsuns siste 
bok, «På gjengrodde stier», ble utgitt 
i 1949 – fire år etter at psykiatere ved 
Gaustad sykehus konkluderte med at 
Hamsun hadde «varig svekkede sjel-
sevner» og derfor ikke kunne straffes 
for sine aktive nazi-sympatier under 2. 
verdenskrig. Men boken motbeviste 
klart denne diagnosen.

“Boken, - og monologen, - handler 
ikke bare om Hamsuns liv i forvar-
ing; vandremotivet er vel så vktig. For 
meg blir boken like mye en skildring 
av tilfeldighetenes spill under men-
neskets vandring på jorden.”
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Lørdag 5. desember kl. 14.00
Foredrag
et ufritt norGe – 2. verdensKriG 70 år etter
Sted: gamle Festsal, universitetet i oslo, Karl Johans gate

vEiEN iNN i kriGEN – OG ut Av dEN. kriGSårENE OG dE LANGE LiNjEr
v/ ole Kristian grimnes

Årene 1940-45 hører til de «store» 
årene i vår nasjonale historie, ved siden 
av 1814 og 1905. Hvordan fortoner de 
seg i et slikt perspektiv? Hvilke lange 
linjer kan vi trekke gjennom krigstiden? 
En oppsummering etter årets mange 
foredrag.

Rektor Ole Petter Ottersen leder og 
avslutter serien

dESEmBEr

Ole Kristian Grimnes  har vært  
professor i moderne historie ved  
Universitetet i Oslo. Han har i en år- 
rekke arbeidet med norsk historie un-
der andre verdenskrig, og har skrevet 
en lang rekke bøker.
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Søndag 6. desember kl. 14.00
flyKtninGsituasjonen ved årsslutt – hva skjer i 2016?
v/ Jan egeland

60 millioner mennesker er på flukt fra 
krig og forfølgelse i verden i dag. Ni av 
ti fordrives i eller til et fattig land. Rike 
land tar stadig mindre av ansvaret for 
å hjelpe eller motta verdens fordrevne. 
Europas svar på flyktningkrisen det 
siste året er et symbol på vestens unn-
fallenhet.

Økningen i flyktninger til Europa sky-
ldes i all hovedsak krigen i Syria. Dette 
vil forsette så lenge konflikten ikke får 
en politisk løsning, og så lenge hjelpen 
til nærområdene er så mangelfull at 
folk mister håpet der de er. Mennesker 
skapte denne krigen, og mennesker 
kan avslutte den.

Jan Egeland er generalsekretær i Flykt-
ninghjelpen. Han har tidligere vært vise-
generalsekretær i FN, direktør i Human 
Rights Watch Europe, statssekretær 
for Arbeiderpartiet, generalsekretær 
i Norges Røde Kors og direktør ved 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). 
Han er professor II ved Universitetet i 
Stavanger.
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Besøk gjerne vår hyggelige kafé i fine omgivelser. Etter en tur på Bygdøy eller besøk på senteret er det godt med en 
hvil – nyt en kopp kaffe eller te, hjemmebakte kaker eller vafler. Et godt tilbud er også «dagens lunsj», som serveres mellom 
kl.12 og kl.13, eller velg en fersk baguette. Vertinne Maja ønsker deg hjertelig velkommen.

Ønsker du å leie lokaler, til møter eller selskaper, ta kontakt med booking@sult.no  eller ring tlf.nr. 67 10 99 70

kafé villa Grande
kl. 11.00 - kl. 16.00 - hver dag (mandag stengt)



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


