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HL-senteret arbeider kontinuerlig med 
å forske fram og formidle ny kunnskap 
om Holocaust, andre folkemord og mi-
noriteter. 

27. januar 2015 står en viktig 70-års-
markering for døren – Den interna-
sjonale Holocaustdagen. På denne 
datoen i 1945 ble konsentrasjons- og 
tilintetgjøringsleiren Auschwitz-Birke-
nau frigjort av russiske styrker. Av 
772 deporterte jøder fra Norge over-
levde bare 34. I en forskningsrapport 
vil HL-senteret i februar legge fram ny 
kunnskap som viser at 62 norske rom 
ble drept i Auschwitz og andre leire.  
 

I løpet av 2015 vil HL-senteret tilby 
et bredt program til publikum – med 
søndagsforedrag, boklanseringer, kon-
serter, forskningskonferanser og sem-
inarer, og andre arrangementer knyttet 
til senterets arbeidsfelt. Det vil mark-
eres at det er 100 år siden folkemordet 
på armenerne, og at det er 20 år siden 
massakren i Srebrenica

HL-senteret er i gang med å skrive his-
torien om Villa Grande, eiendommen 
på Bygdøy fra før Sam Eyde i 1917 
påbegynte den gigantiske byggingen, 
til dens mange eiere, krigs- og okku-
pasjonshistorien, etterkrigsårene fram 
til restitusjonsoppgjøret og beslutnin-
gen om å etablere et senter for studier 
av Holocaust og livssynsminoriteter. 

Boken vil foreligge i 2017, 100 år etter 
at Sam Eyde satte opp Norges største 
jobbetidsvilla. 

Men før vi kommer så langt – velkom-
men til HL-senteret brede og mang-
slungne program våren 2015!

Vennlig hilsen
direktør Guri Hjeltnes
HL-senteret

Kjære alle venner 
av HL-senteret!
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Åpne forelesninger om 
«Et ufritt Norge»
Universitetet i Oslo og HL-senteret in-
viterer i 2015 til en åpen forelesnings-
serie på lørdager i Gamle Festsal, Ur-
bygningen, Oslo sentrum.

Det er 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 forskn-
ing og kunnskap for et bredt publikum. 
Det finnes selvsagt mange emner som 
kunne belyses, men her er tolv foredrag 
som vi håper vil vekke interesse, gi ny 
kunnskap og invitere til debatt.

Etter hvert foredrag vil 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 27. januar kl. 15.00
DEN INTERNASJONALE HOLOCAUSTDAGEN

Sang v/ kantor Eli Zylberman,  
Det mosaiske Trossamfund.

Direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret, 
leder minnemarkeringen. 

II fra kl. 15.45 – Fanehallen,  
Akershus Festning

Servering suppe / sosialt samvær

Kort tale v/ direktør Knut Åmås, 
Fritt Ord

Styremedlem Hans Brattestå leder 
arrangementet

I kl. 15.00 – Minnesmerket over 
deporterte norske jøder,
Akershuskaia / Kongens gate

Ankomst fakkeltog v/ skoleelever med 
lærere. Hennes Kongelige Høyhet 
Kronprinsesse Mette-Marit vil være til 
stede ved markeringen.

Sang og tenning av fakler ved jødiske 
skolebarn.

Hovedtale v/ sosial- og moderniser-
ingsminister Jan Tore Sanner.

Innlegg ved representanter for grupper 
som var ofre for Holocaust under 2. 
verdenskrig.

Januar

Minnesmerket over deporterte norske jøder,
Akershuskaia / Kongens gate
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Temaet er hentet fra Fritt Ords konkurranse, «Ytringsfrihetens helter og antihelter». 
Kurset vil drøfte sider ved ytringsfrihet og demokrati opp mot enkeltpersoner og 
mer generelle spørsmål. Bidragsytere er blant andre Maryam al-Khawaja, Gunnar 
Skirbekk, Aage Borchgrevink, Frøy Gudbrandsen og Harald Syse.

Arrangører: Raftostiftelsen, Fritt Ord og HL-senteret

Onsdag 28. januar kl. 9.00 – kl. 16.00
Kurs for lærere i videregående skole
YTRINGSFRIHETENS HELTER OG ANTIHELTER
Sted: Litteraturhuset i Bergen

LÆRER-

KURS

Innleder Maryam al-Khawaja,
Bahrain Senter for Menneske- 
rettigheter (BCHR)
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Lørdag 31. januar 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
v/ professor Ole Kristian Grimnes

Norge ble deltager i den andre ver-
denskrig da regjeringen Nygaards-
vold om morgenen 9. april 1940 ved-
tok å ta kampen opp mot den tyske 
overfallsmakten. Kongen og regjerin-
gen sto i spissen for Det konstitu-
sjonelle Norges krig hjemme og ute i 
fem år. NS-Norge var et annet Norge 
som førte nasjonalsosialistenes ide-
ologiske krig. Det tredje Norge var 
Motstands-Norge som drev sin egen 
form for krig i protest mot den tyske 
okkupasjonen.  

I mai 1945 forsvant det tredelte Norge 
da NS-Norge falt sammen som et  
korthus og det ikke lenger var behov 
for Motstands-Norge. Tilbake sto Det 
konstitusjonelle Norge. Forelesningen 
tar for seg hvordan Norges vei inn i 
krigen må forstås som en vei som for-
grenet seg i tre forskjellige retninger.

Ole Kristian 
Grimnes 
har vært 
professor 
i moderne 
historie ved 
Universitetet 
i Oslo.  

Han har arbeidet mye med norsk 
historie under andre verdenskrig,  
og har skrevet en lang rekke bøker.
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Tidlig om morgenen 26. november 
1942 ble jødiske Moritz Nachtstern 
ført ut av portene ved Berg interner-
ingsleir og fraktet til Filipskaia for de-
portasjon med DS Donau, sammen 
med 771 andre jøder. Kun 34 kom 
tilbake – og Moritz var en av dem. Han 
overlevde, takket være tilfeldigheter – 
og sitt faglige ståsted som typograf. 

Sidsel Nachtstern vil fortelle om hvor-
dan det var å vokse opp med en far 
som hadde registreringsnummeret 
79194 tatovert inn på underarmen.

Ulla Nachtstern arbeider i Vest-
foldmuseene med prosjektet «Det 
angår også deg. Demokrati og men-
neskerettigheter i Vestfold». Med 
utgangspunkt i blant annet egen 
familiehistorie, forteller hun om Berg 
interneringsleir og om forholdene for 
de jødiske fangene der. 

Moritz Nachtstern

Sidsel Nachtstern

Ulla Nachtstern

Søndag 1. februar kl. 14.00
FOREDRAG 
2. OG 3. GENERASJON FORTELLER
Om å leve med en Holocaust-overlevende – falskmyntneren Moritz Nachtstern 
v/ datter Sidsel Nachtstern og datterdatter Ulla Nachtstern

Februar
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Mandag 2. februar kl. 18.30
FOREDRAG HL-SENTERETS 

VENNE-

FORENING

FOLKEMORDET PÅ ARMENERNE – ET 100-ÅRSMINNE

- Visning av filmen «Ararat» - en fransk-kanadisk historisk film
- Seniorforsker Anton Weiss-Wendt, HL-senteret:
  Den historiske bakgrunnen til det armenske folkemordet

Enkel servering
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SS-Haupsturmführer Wilhelm Wagner 
var mannen som fra tysk side ledet 
aksjonen mot jødene høsten 1942.  
Wagner er lite kjent i okkupa-
sjonshistorien. Hva slags person 
var han? Var han en brutal gesta-
pist? Eller var han en grå byråkrat  
som utførte ordrer? Var han en slags 
Eichmann i norsk kontekst? 

Tore Pryser 
er professor i 
historie ved 
Høgskolen i 
Lillehammer. 
Han har pub-
lisert en rekke 
bøker om andre 
verdenskrig - den 
siste var  “Tyske hemmelige 
tjenester i Norden” i 2012.

Søndag 8. februar kl. 14.00  
FOREDRAG 
WILHELM WAGNER. NORGES EICHMANN? 
v/ professor Tore Pryser

Wilhelm Wagner 
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Torsdag 12. februar kl. 11:00
PRESSEKONFERANSE
PRESENTASJON AV RAPPORTEN «Å BLI DEM KVIT»

HL-senteret presenterer rapporten 
“Å bli dem kvit”.  Utviklingen av en 
“sigøynerpolitikk” og utryddelsen av 
norske rom.

På oppdrag fra Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet har HL-senteret 
utredet hva som skjedde med norske 
rom før, under og etter andre verden-
skrig. Rapporten gir en oversikt over 
norske rom deportert til utryddelses- 
leiren Auschwitz-Birkenau. Den viser 
også utviklingen av en “sigøynerpoli-
tikk” i tidsrommet 1900-1956.    

Forskerne og også forfatterne av rap-
porten er HL-senterets historikere  
Maria Rosvoll, Lars Lien og Jan Alex-
ander Brustad.

Kommunal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner vil ta imot rapporten 
på vegne av departementet.

Andre ansvarlige og deltakere 
i lanseringen er:
Natasha Bielenberg, Natalina Jansen 
og direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret.



11

Søndag 15. februar kl. 14.00
KONSERT

BEETHOVEN

Cellosonater 

Opus 5, Nr.1  F-Dur 
Opus 102 Nr.1 C-Dur 
          
Ernst Simon Glaser, cello
Ole Christian Haagenrud, klaver

Ernst Simon Glaser Ole Christian Haagenrud

KONSERT

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-
Huk Aveny 56 - Buss nr. 30 - Gratis parkering - www.hlsenteret.no
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Onsdag 25. og torsdag 26. februar kl. 10.00 – kl. 16.00
INTERNASJONAL FORSKERKONFERANSE
OM SIVIL MOTSTAND UNDER 2. VERDENSKRIG

Under 2. verdenskrig ble Norge, Ned-
erland og Flandern i Belgia utsatt for 
framstøt som siktet mot å gjøre lan-
dene til nazistiske samfunn på lik linje 
med Tyskland. Utdanning, stat og siv-
ilsamfunn skulle ensrettes etter nazis-
tisk modell, og det politiske og sosiale 
mangfoldet knuses.

På konferansen “Civilian Resistance 
against Nazification Campaigns 1940-
1945 – Norway in a Western European 
Perspective” vil nasjonale og internas-
jonale bidragsytere ta opp hvordan land 
i Vest-Europa håndterte denne funda-
mentale utfordringen og hvilke former 
som motstand den framprovoserte.

Fokus er på den sivile motstands-
kampen innen idrett, kirke, statsadmin-
istrasjon, skole og universitet i Norge 
og forsøkene på å nazifisere utdan-
ningssystemer i «germanske» samfunn. 
Målet er å svare på et grunnleggende 
spørsmål: Hvorfor lyktes i det store og 
hele ikke nazifiseringsforsøkene?

Språk: Engelsk
Alle interesserte er hjertelig velkomne 
Program og mer informasjon: www.hlsenteret.no
Påmeldingsfrist: 18. februar
Pris: kr. 275,- inkludert bevertning
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Lørdag 28. februar kl. 14.00
FOREDRAG
ET UFRITT NORGE – 2. VERDENSKRIG 70 ÅR ETTER
Sted: Aulaen, UiO, Karl Johans gate

FORRÆDEREN OG HANS PARTI
v/ Hans Fredrik Dahl

I mer enn 70 år har man spurt seg: 
Hvem sto egentlig rundt Quisling da 
han begikk sine ugjerninger, de som 
regnes som kanskje de verste noen 
gang i norsk historie? Sto han alene, 
som en einstøing av selvsikkerhet og 

tro på egne evner, eller virket han på 
vegne av flere, i tilfellet da av hvem? 
Men hvordan var “gåten Quisling” blitt 
slik? Hvordan kunne den pliktoppfyl-
lende og idealistiske personen som 
ungdomsvenner og kolleger skildret i 
sine vitneprov, være den samme som 
sto anklaget for delaktighet i nasjonal-
sosialismens verste forbrytelser? Han 
var også talsmann for de 50.000 nord-
menn som så Hitler, og ikke Churchill, 
som den framtidige lederen av Euro-
pa. Hvordan og hvorfor fikk han, den 
beskjedne prestesønnen fra Telemark, 
denne rollen?

Hans Fredrik Dahl 
er historiker og 
professor emeri-
tus ved UiO. 
Han var også 
i mange år 
kulturredaktør i 
Dagbladet.
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Søndag 1. mars kl. 14.00
KONSERT

KONSERT

Aurélienne BraunerBénédicte RoyerTor Johan Bøen

BEETHOVEN

Stryketrioer 

Opus 8, Serenade, D-Dur 
Opus 9 nr.2, D-Dur 
          
Tor Johan Bøen, fiolin
Bénédicte Royer, bratsj
Aurelienne Brauner, cello

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-
Huk Aveny 56 - Buss nr. 30 - Gratis parkering - www.hlsenteret.no
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Nærmere 100 000 sovjetiske krigs-
fanger var slaver i Norge under krigen. 
Rundt 13 000 av dem var med på å 
bygge Nordlandsbanen. På den 14 
mil lange strekningen fra Mo i Rana til 
Fauske samarbeidet Norges Statsba-
ner (NSB) med de tyske okkupantene. 

I Fangene som forsvant forteller Bjørn 
Westlie den brutale historien om NSBs 
utnyttelse av de sovjetiske slavear-
beiderne, der tusenvis av fanger døde 
– for siden å bli glemt. Etter krigen ble 
fangenes skjebne knapt omtalt i NSBs 
egen historie og minnene etter dem ble 
utslettet.

Bjørn Westlie  
er forfatter og 
førstelektor ved 
HiO. Han startet 
i 1995 en debatt 
om ranet av 
jødisk eiendom 
i Norge under 2. 
verdenskrig. Blant 
flere bøker har han 
skrevet Oppgjør: I skyggen  
av Holocaust og Fars krig.

Søndag 1. mars kl. 15.30
FOREDRAG
FANGENE SOM FORSVANT. 
NSB OG SLAVEARBEIDERNE PÅ NORDLANDSBANEN
v/ Bjørn Westlie

Mars
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Man antar at én million armenere ble 
drept i det som ofte omtales som det 
første folkemordet i det 20. århundre. 
Massemordet ble påbegynt i 1915 og 
ble utført med de osmanske styres-
makters godkjennelse.

Helt siden folkemordet fant sted har 
tyrkiske myndigheter konsekvent bag-
atellisert overgrepenes omfang og art. 
Konferansen gjør opp status for nyere 
forskning om det armenske folkemor-
det, og tar for seg overordnede 
spørsmål rundt fornektelse. Innled-
ningsforedraget vil bli holdt av Taner 
Akçam, professor ved Clark University 
i USA.

Fredag 6. mars kl. 10.00 – kl. 16.00
KONFERANSE
THE ARMENIAN GENOCIDE AND THE POLITICS OF DENIAL 
Språk: Engelsk  - International Conference
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Utstillingen dokumenterer både all-
mennhetens reaksjoner og responsen 
fra offisielt hold i de skandinaviske lan-
dene på tilintetgjørelsen av armenere 
som fant sted i det osmanske riket før 
og under den første verdenskrig.

I og med at politiske og offentlige per-
soner, journalister og diplomater, kristne 
misjonærer og helsepersonell reagerte 
på folkemordet, representerer deres 
standpunkter et tverrsnitt av offentlig 
opinion i Norge, Danmark og Sverige. 
Utstillingen er utlånt av det armenske 
folkemordsmuseet i Jerevan.

Fredag 6. mars kl. 12.00
ÅPNING NY UTSTILLING
DEN SKANDINAVISKE REAKSJONEN PÅ DET ARMENSKE FOLKEMORDET

Dansk barnehjem for armenske barn i  
Mezreh, det ottomanske Tyrkia
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«Før krigen levde moren min et 
ubekymret liv som hjemmeværende, 
godt gift frue på Oslos beste vest-
kant, to barn, hjelp i huset, egen bil og 
smarte klær i skapet. Da krigen brøt 
ut, ble hun nærmest tilfeldig dradd 
inn i motstandsbevegelsen. Dette 
skulle prege resten av livet hennes…»  

Bente Børsum 
er skuespiller 
og datter av 
Lise Børsum. 
Bente Bør-
sum har hatt 
viktige roller ved 
flere av de største 
norske teatrene og vært  
rektor ved Statens Teaterhøgskole.  

Søndag 8. mars kl. 14.00
TEATERFORESTILLING
MIN FORESTILLING OM MOR      
v/ Bente Børsum
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Johan Kristian 
Meyer har vært 
fagdirektør for 
flyktningsaker i 
Utenriksdepar-
tementet siden 
2010.

Siden andre verdenskrig har det aldri 
vært så mange mennesker på flukt. 
Grunnen blir også stadig mer sammen-
satte. Blant de mange som nå flykter 
er det også mange som blir forfulgt på 
grunn av sin tro. 

Meyer vil formidle kunnskap om og 
inntrykk fra flere reiser til kriserammede 
områder og opphold i flyktningleirer. 

Søndag 15. mars kl. 14.00
FOREDRAG
De mange årsaker til at millioner av mennesker er på flukt:
KRIG, RELIGION, NATURKATASTROFER ELLER FATTIGDOM?
v/ Johan Kristian Meyer
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Lørdag 21. mars kl. 14.00
ET UFRITT NORGE – 2. VERDENSKRIG 70 ÅR ETTER
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

Alle har hørt om Max Manus, Kjakan 
og gutta på skauen. Færre har hørt 
om kvinnene som gikk inn i motstand-
skampen under andre verdenskrig.  

Foredrag: 
ALT HVA MØDRENE HAR KJEMPET. KVINNER I MOTSTAND 1940-45
v/ Mari Jonassen

At også kvinner fikk skytetrening og 
bar våpen, at kvinner ledet motstands-
grupper og drev spionasje, at de hjalp 
til i sabotasjeaksjoner i kampen mot 
den tyske okkupasjonsmakten er en 
underkommunisert del av den norske 
krigshistorien. 

Mange kvinner lot være å fortelle om 
sin innsats, mens andre opplevde å bli 
tiet til usynlighet. I foredraget forteller 
Mari Jonassen om heltemot og en-
keltskjebner og gir en generell oversikt 
over kvinnenes deltakelse under andre 
verdenskrig.  

Mari Jonassen er his-
toriker og forfatter. 
Hun har skrevet 
flere bøker om 
andre verden-
skrig – bl.a. Alt 
hva mødrene 
har kjempet, 
kvinner i mot-
stand 1940-45.
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SS-mannen Per Pedersen Tjøstland  
var frontkjemper og redaktør for  
Germaneren, en nasjonalsosialistisk 
ukeavis. Ved en tilfeldighet fikk Ida 
Jackson kjennskap til 
at hennes morfar 
hadde en slik bak-
grunn.

Boken «Morfar, Hitler og jeg» handler 
om hvordan forfatteren etter å ha fått 
vite sannheten om morfarens bak-
grunn, måtte se både familien og seg 
selv i et nytt lys. Jackson tar utgangs-
punkt i sin egen familiebakgrunn for å 
formidle norsk krigshistorie på en an-
nerledes måte. Fortidens ekstremisme 
brukes også i et forsøk på å forstå  
ekstreme holdninger i dag.

Søndag 22. mars kl. 14.00
FOREDRAG
MORFAR, HITLER OG JEG
v/ Ida Jackson
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April

Hva kan defineres som sivil mot-
stand? Like etter at Josef Terboven 
hadde innført ettpartistaten, kom 
første forordning som slo fast at  
“Offentlige tjenestemenn som etter sin  
politiske holdning ikke byr noen sik-
kerhet for at de med hele sin kraft vil 
medvirke til den politiske nyordning, 
kan avskjediges fra tjenesten”. Flere 
yrkesgrupper ble stilt på prøve.

Den militære motstand var også viktig - 
Milorgleder Jens Chr. Hauges snakket i 
1943 om “betydningen for fremtiden at 
folket kan finne styrke og selvrespekt i 
vissheten om at befrielsen ikke bare var 
en gave fra andre, men også et resultat 
av egen innsats.”

Arnfinn Moland er 
leder for Norges 
Hjemmefront-
museum. 
Han har 
utgitt mange 
bøker om bl.a. 
hjemmefronten, 
likvidasjoner og 
Gunnar Sønsteby.

Torsdag 9. april kl. 14.00
FOREDRAG
ET UFRITT NORGE – 2. VERDENSKRIG 70 ÅR ETTER
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

MILITÆR MOTSTAND, JAVISST, MEN VAR IKKE DEN SIVILE MOTSTAND VIKTIGST I NORGE?
v/ Arnfinn Moland
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Søndag 12. april - kl. 10.00 – kl. 17.00
ÅPEN DAG

VELKOMMEN TIL VILLA 
GRANDE!

Vi byr på foredrag, omvisning  
i utstillinger og i hele huset,
åpen kafé m.m. 

Se www.hlsenteret for mer informasjon 
og program f.o.m. mars
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LÆRER-

KURS

Hva er radikalisering?

• Hvorfor tiltrekkes unge mennesker av ytterliggående ideologier?
• Hvordan forebygge voldelig ekstremisme?
• Hvordan takle ytterliggående holdninger?

Kurset fokuserer på skolens rolle i forebygging av voldelig ekstremisme.
Det gir både nødvendig kunnskap og presenterer noen strategier som
lærere kan bruke i møte med ekstreme holdninger.

For påmelding og mer informasjon: Se HL-senterets hjemmeside
www.hlsenteret.no

Onsdag 15. april kl. 9.30 – kl. 16.00
LÆRERKURS
for lærere og andre som arbeider med ungdom
EKSTREMISME I KLASSEROMMET: 
NÅR UNGDOM TILTREKKES AV YTTERLIGGÅENDE IDEOLOGIER

Terrorangrep på Westgate 
shopping mall,Kenya, i 2013  

Foto: Anne Knight/Wikipedia/ANB
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Søndag 19. april kl. 14.00
KONSERT

MOZART

Strykedivertimento 
KV 563, Ess-Dur 
          
Sølve Sigerland, fiolin
Henninge Landaas, bratsj
Ellen Flesjø, cello

KONSERT

Sølve Sigerland Ellen FlesjøHenninge Båtnes Landås

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-
Huk Aveny 56 - Buss nr. 30 - Gratis parkering - www.hlsenteret.no
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Mandag 20. april kl. 18.30
FOREDRAG

RAGNAR VOLD SOM  
POLITISK KOMMENTATOR
Forfatter Jan Erik Vold  
presenterer sin fars viktige 
30-tallsbøker

Kommentarer v/ journalist 

og historiker Gudleiv Forr

HL-SENTERETS 

VENNE-

FORENING

Ragnar Vold Jan Erik Vold
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Lørdag 25. april
FOREDRAG
ET UFRITT NORGE – 2. VERDENSKRIG 70 ÅR ETTER
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

BARBAROSSA I NORD
DE BLODIGE KAMPENE PÅ NORDKALOTTEN 1941-44
v/ Alf R. Jacobsen

Adolf Hitler var overbevist om at Mur-
mansk ville falle da han våren 1941 
ga ordre om å angripe det nordvest-
lige Sovjetunionen fra baser i Norge 
og Finland. Menykortene var allerede 
trykt, og festbanketten skulle holdes 
20. juli i den russiske ishavsbyen.

Etter først å ha lidd nederlag, etablerte 
den røde hær en ny forsvarslinje i 
Litza-dalen. I løpet av få sommeruker 
ble 50 000 tyskere og russere drept 
i et av Hitlers første nederlag. De da  
230 000 mann trakk seg til slutt tilbake 

ved hjelp av den brente jords taktikk, 
og Lappland, Finnmark og Nord-Troms 
lå øde tilbake.

Alf R. Jacobsen 
er journalist og 
forfatter - kjent fra 
bl.a. VG og NRK 
Brennpunkt. 
Han har skrevet 
en lang rekke 
bøker og film-
manuskripter.

Arbeiderbevegelsens Arkiv, Oslo
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Søndag 26. april kl. 14.00
FOREDRAG 
DA FASCISMEN KOM TIL NORGE. 
DEN NASJONALE LEGIONS VEKST OG FALL 1927 TIL 1928
v/ Terje Emberland

Sommeren 1927 var Oslos største 
møtelokale fylt til trengsel da den kon-
troversielle børsspekulanten og gross-
isten Karl Meyer stiftet Den Nasjonale 
Legion, den første norske fascistbeve-
gelse. Historien om Den Nasjonale Le-
gion, med sine rabaldermøter, demon-
strasjoner, gatekamper og brutale 
overfall, er både ukjent og spennende 
som en kriminalroman. 

Denne historien vil presenteres for aller 
første gang. Det gis et levende bilde av 
1920-tallets politiske-, sosiale- og kul-
turelle liv, som belyser hvorfor fascis-
men på denne tiden virket appellerende 
på overraskende mange nordmenn.

Terje Emberland 
er seniorforsker 
ved HL-senteret. 
Han har bl.a. 
vært sentral i 
et stort forskn-
ingsprosjekt om 
Waffen SS, som 
resulterte i boken 
Himmlers Norge. 
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Lørdag 9. mai kl. 14.00
FOREDRAG
ET UFRITT NORGE – 2. VERDENSKRIG 70 ÅR ETTER
Sted: Gamle festsal, UiO, Karl Johans gate

OKKUPASJONSSAMFUNN OG HVERDAG – MENNESKER, LIV OG VIRKE
v/ Guri Hjeltnes

Hva slags liv levde folk flest under ok-
kupasjonen? Foredraget går inn i  livet 
til menn, kvinner og barn i det tysk 
okkuperte Norge - med økende rasjo-
nering, kalde vintre, sensur i avisene, 
opplevelsen av nye fronter og nye 
horisonter. Livet og eksilmentalitet på 
utefronten er også et tema som vil bli 
tatt opp.

Guri Hjeltnes 
er historiker  
og direktør ved 
HL-senteret. 
Hun har skrevet 
flere bøker om 
2. verdenskrig, bl.a.  
om hverdagsliv, pressen,  
sjøfolkene på handelsflåten.

Kø på Youngstorget.  Arbeiderbevegelsens arkiv 
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KONSERT

Søndag 10. mai kl. 14.00
KONSERT

BEETHOVEN

Den siste klaversonaten, 
opus 111,c-moll 
          
Kristian Lindberg, klaver 

Det vil leses fra Thomas Mann: 
“Doktor Faustus”      

Kristian Lindberg

Mai

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-
Huk Aveny 56 - Buss nr. 30 - Gratis parkering - www.hlsenteret.no
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Mandag 18. mai kl. 18.30
FOREDRAG

PRESSEN UNDER OKKUPASJONEN
- Pressen som okkupasjonsregimet

tillot og den illegale

v/ professor Hans Fredrik Dahl og direktør Arnfinn Moland, 

Hjemmefrontmuseet

HL-SENTERETS 

VENNE-

FORENING

Arnfinn Moland Hans Fredrik Dahl
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Torsdag 21. mai kl. 17. 30
FORTELLERDAG
TEMA: EIENDOMMEN VILLA GRANDE

HL-senteret er i gang med å samle 
dokumentasjon om hele historien 
til Villa Grande, fra 1917 og fram til 
i dag.   Den var i 50 år, fra 1948 til 
1998, en viktig helseinstitusjon. Under  
Ullevål sykehus var bygningen pleie- og  
rehabiliteringshjem, og senere Statens  
utdanningssenter for helsepersonell. 

Både denne epoken i Villa Grandes 
historie, mellomkrigs og etterkrigstid, 
ønsker vi å vite mer om. Alle som på 
en eller annen måte har hatt tilknytning 
til og kunnskap om Villa Grande, er 
hjertelig velkomne – denne ettermid-
dagen kan vi dele våre minner og for-
tellinger. 

HL-senteret og Kafe Villa Grande, som drives av Sult, serverer også sommerlig 
mat og drikke – ute i hagen dersom været tillater det. 

Velkommen!
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Lørdag 30. mai kl. 14.00
FOREDRAG

ET UFRITT NORGE – 2. VERDENSKRIG 70 ÅR ETTER
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

KRIGENS FORTELLINGER – HVILKE STEMMER, HVA HAR DE FORTALT?
v/ Synne Corell og Øystein Sørensen

Synne Corell: Hvordan er vår kollek-
tive forståelse av okkupasjonshistorien 
blitt til? Etter 1945 beskriver tre sam-
leverk det historikerne oppfattet som 
okkupasjonsårenes viktigste hendels-
er. Det handler om “vi” – et fellesskap 
av nordmenn. Dette fikk konsekvenser 
for framstillingene av bl.a. deportas-
jonene av de norske jødene og kvin-
ners krigsinnsats. 

Synne Corell er historiker og har bl.a. 
skrevet boken «Krigens ettertid». Hun 
er spesielt opptatt av forholdet mellom 
minne og historie, jødisk historie og mi-
noritetshistorie.

Øystein Sørensen: I Norge er annen 
verdenskrig selve Krigen med stor K. 
Hvorfor denne store interessen, og 
hvorfor er den fortsatt er så stor? Hvor-
dan har de store fortellingene om Norge 
under krigen utviklet seg fra 1945? Vik-
tige stridsspørsmål fra rettsoppgjøret 
har også preget forståelsen av det som 
skjedde under krigen.

Øystein Sørensen er professor i mod-
erne historie ved UiO. Han har skre-
vet en rekke bøker om 2. verdenskrig, 
særlig om nazismen.
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Søndag 31. mai kl. 14.00
FOREDRAG 
ET 20-ÅRSMINNE: SREBRENICA – DET SOM IKKE SKULLE KUNNE SKJE 
v/ Inger Skjelsbæk

Srebrenica er byen som for alltid 
vil huskes som stedet der en av 
de største forbrytelsene i Eu-
ropa etter andre verdenskrig fant  
sted. Den lille byen i øst-Bosnia ble 
åsted for en massakre som hverken 
ble stoppet eller hindret tross i stor 
internasjonal oppmerksomhet og tilst-
edeværelse. Dette skulle ikke kunne 
skje, men skjedde likevel. Krigene på 
Balkan, massakren i Srebrenica og 
overgripere og ofre i krig er tema i fore-
draget.

Inger Skjelsbæk 
er assisterende 
direktør ved 
Institutt for 
Fredsforskn-
ing (PRIO) og 
førsteamanu-
ensis II i 
psykologi ved 
UiO.
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Søndag 7. juni kl. 14.00
TEATERFORESTILLING
“FRIHETENS HJERTE ER MENNESKEKJÆRLIGHET”
Familieforestilling ved Grav litteratur- og teatergruppe

Gjennom dialog, dikt, drama og dans 
markerer barn (6-13 år) dagen for 
unionsoppløsningen og Wergelands 
fødselsdag 10 dager senere

Regi: Maj-Christel Skramstad, Anne  
Jorunn Kydland og Liv Cecilie Birkeland



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. Vår 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


