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NAZISME OG HOLOCAUST I LITTERATUREN 
LÆRERKURS 29 – 30. OKTOBER 
  
ONSDAG 29. OKTOBER 
  

09:00 Kaffe serveres   

09:30 Velkommen HL-senterets undervisningsavdeling 

09:35 Holocaust i Norge: en kort introduksjon HL-senterets undervisningsavdeling 

10:15 Å skrive det ubeskrivelige Anette Storeide 

11:15 Hva jeg skulle ønske lærerne mine hadde sagt til 
meg om nazismen - erfaringer fra arbeidet med 
boka Morfar, Hitler og jeg 

Ida Jackson 

12:15 Lunsj   

13:00 Litteratur og politikk i Hamsuns forfatterskap Ståle Dingstad 

14:00 "The Fury came for dinner" - barnet som vitne i 
Gutten i den stripete pyjamasen  

Kjersti Lersbryggen Mørk 

15:00 «Space Jew»: Fremstillinger av jøder i dataspill og 
tegneserier 

Lars Lien 

16:00 Slutt for dagen  

 
 TORSDAG 30. OKTOBER 
  

09:00 Kilder til opplevelse og erkjennelse: 
skjønnlitteratur i undervisningen 

Dag Fjeldstad 

10:00 Historien om Moritz Rabinowitz -  
om formidlingen av Holocaust til barn og unge 

Arne Vestbø 

11:00 Rolf Jakobsen: En dikter, historie og etikk Guri Hjeltnes  

12:00 Lunsj   

12:45 Bøker fra hylla med Holocaustlitteratur Ewa Mork 

13:45 Fra bok til film: Saras nøkkel og Gutten i den 
stripete pyjamasen 

Harald Syse 

14:45 Evaluering/ sammendrag   

15:00 Omvisning i HL-senterets permanente utstilling HL-senterets undervisningsavdeling 



 

Ståle Dingstad er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i 
Oslo. Han har skrevet boka Hamsuns strategier: Realisme, humor og kynisme og redigert Den 
litterære Hamsun og Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Dingstad har også Ibsen og 
Holberg blant sine spesialfelt.   
 
Dag Fjeldstad er førstelektor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i 
Oslo. Han har utgitt en rekke artikler om fag- og samfunnsdidaktikk. Fjeldstad sitter i 
prosjektgruppen til DEMBRA, et kursopplegg som støtter skoler som ønsker å forebygge 
antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger.  
 
Ida Jackson er sakprosa- og barnebokforfatter. Hun er aktuell med boka Morfar, Hitler og jeg, om 
morfaren, frontkjemperen og SS-mannen Per Pedersen Tjøstland.  Jackson er en aktiv blogger og 
samfunnsdebattant, og jobber til daglig som kommunikasjonssjef i Store Norske Leksikon (snl.no). 
Hun er utdannet litteraturviter.  

Guri Hjeltnes er historiker og journalist, og direktør ved HL-senteret. Hun har tidligere vært 
professor og pro-rektor på BI. Hjeltnes har skrevet flere bøker, og bidratt til verkene Handelsflåten 
i Krig 1940-1945 og Norge i Krig. I boka Avisoppgjøret etter 1945, skildrer hun avisredaktøren Rolf 
Jacobsen, og sitt møte med forfatteren. 
 
Lars Lien er historiker, og skriver doktorgradsavhandling om antisemittisme i norsk dags- og 
vittighetspresse, 1905-1925. Lien har også skrevet om antisemittisme i Polen 1919-1939, og om 
dekningen av samene i pressen. Han arbeider ved HL-senterets undervisningsavdeling og med en 
kartlegging av kunnskapsmangel rundt rom som minoritet i Norge.   
 
Ewa Mork er leder for HL-senterets dokumentasjonsavdeling. Hun er utdannet filolog og 
bibliotekar. Mork har vært ansvarlig for oppbygningen av HL-senterets samlinger og har holdt flere 
foredrag om Holocaust-dokumentasjon. 
 
Kjersti Lersbryggen Mørk er cand. philol. i nordisk språk og litteratur og skriver doktorgraden 
Vitnesbyrd om ondskap – barnelitteratur for vår tid ved Norsk barnebokinstitutt. Mørk har 
bakgrunn som underviser på forfatterforeningen, kursholder, lærer  og skribent.  
 
Anette Storeide er førsteamanuensis ved institutt for språk og kultur ved NTNU i Trondheim. Hun 
disputerte i 2007 med avhandlingen Fortellinger om Fangenskapet. Hun har også gitt ut boken 
Tidsvitner: Fortellinger fra Auchwitz og Sachsenhausen (med Jakob Lothe) og Arven etter Hitler – 
Tysklands oppgjør med naziregimet.  
 
Harald Syse er formidler ved HL-senteret, og har jobbet flere år i skolen. Han har bidratt med tre 
kapitler i boka Fortiden i nåtiden: Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Syse har 
utviklet flere undervisningsopplegg om nazisme, Holocaust og minnekultur, deriblant et 
oppgavehefte om Hamsun. Han har også skrevet flere fagartikler om undervisning og 
historiedidaktikk.  

Arne Vestbø har skrevet biografien om Moritz Rabinowitz, som er omgjort til barnebok under 
tittelen Øverst på nazistenes liste, utgitt i år. Vestbø er cand. philol. i medievitenskap fra 
Universitetet i Oslo og har en mastergrad i Holocaust-studier fra Royal Holloway University of 
London. Han jobber som seksjonsleder i kulturrådet.  


