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Fotgjengere i Berlin som ser på de knuste vinduene i en jødisk forretning 
dagen etter Krystallnatten, 10. november 1938. The Granger Collection.
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Torsdag 6. og fredag 7. september

Internasjonal konferanse:
70-ÅRSMARKERING AV FNs FOLKEMORDKONVENSJON: 
HVORDAN FORHINDRES MASSEVOLD I DAG?

Konferansen foregår på engelsk

70 år etter at Folkemordkonvensjonen  
ble vedtatt, rettes oppmerksomheten  
mot forebygging av folkemord og andre  
massive menneskerettighetsbrudd.   
Hva er årsakene til folkemord, og  
hvordan kan man forebygge?  
 
Hovedinnlegget holdes av professor i  
internasjonal rett ved Middlesex University, 
William Schabas. Konferansen er støttet  
av Utenriksdepartementet.

Mandag 10. september kl. 18.30

HL-senterets venneforening:
KONSPIRASJONSTEORIER - EN TRUSSEL?

ÅPENT MØTE

Ved seniorforsker Terje Emberland, HL-senteret

Med utgangspunkt i en undersøkelse av høyreradikale og  
muslimfiendtlige norske nettsteder vil seniorforsker 
Terje Emberland snakke om konspirasjonsteorier.  
Hva er konspirasjonsteorier? Hvorfor appellerer de?  
På hvilken måte utgjør de en trussel mot demokratiet? 
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Søndag 16. september kl. 14.00

DEMOKRATIETS INSTITUSJONER I MØTE 
MED EN NAZISTISK OKKUPASJONSMAKT:  
NORGE I ET KOMPARATIVT PERSPEKTIV

Hvorfor og i hvilken grad bidro ansatte i norske statsinstitusjoner til under-
trykkelse av sine medborgere under andre verdenskrig, med deltakelsen i 
Holocaust som det verste eksempelet? Og hvorfor ønsket og klarte noen av 
dem å gjøre motstand? Disse spørsmålene var fundamentale i HL- senterets 
såkalte DIMNO-prosjekt* som ble finansiert av Norges forskningsråd. Bildet 
som etter hvert dannet seg gjennom studiene av politi, embetsverk og skole 
viste seg å være svært mangefasettert.  

*Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt

Ved Odd-Bjørn Fure, prosjektleder, professor em. 
og tidligere direktør ved HL-senteret

Lørdag 15. september kl. 14.00 - kl. 15.30

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV
Sted: Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

 
LEKSIKON OM LYS OG MØRKE

Foredrag ved forfatter Simon Stranger
Kommentar ved professor emerita Irene Levin, OsloMet

Hvilken historie skjuler seg bak en snublestein?   
Med utgangspunkt i den ferske og kritikerroste romanen 
«Leksikon om lys og mørke», vil Simon  Stranger fortelle  
historien om sin jødiske svigerfamilie Komissar, som  
bodde i den forhatte Gestapo-agenten Henry  
Rinnans hus etter krigen. 
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Søndag 23. september kl. 10.00 – kl. 17.00 

ÅPENT HUS
gratis inngang 

Igjen åpner Villa Grande sine dører og inviterer Oslos befolkning til å besøke 
denne historisk interessante bygningen, inkludert rom som ellers er lukket for 
publikum. Historiker og forfatter Bodil Stenseth vil holde foredrag om Villa 
Grandes hundreårige historie, og historiker Carl Emil Vogt vil gi en innføring  
i utstillingen som ble laget i forbindelse med markeringen. 

PROGRAM

Omvisninger i Villa Grande gjennom dagen

kl. 12.00 Foredrag om Villa Grande 100 år ved historiker 
og forfatter Bodil Stenseth

kl. 12.45 Kort introduksjon til utstillingen Med krigshistorie i veggene   
– Villa Grande gjennom 100 år ved historiker Carl Emil Vogt

kl. 15.00 Foredrag om Villa Grande 100 år ved historiker  
og forfatter Bodil Stenseth

kl. 15.45 Kort introduksjon til utstillingen Med krigshistorie i veggene  
– Villa Grande gjennom 100 år ved historiker Carl Emil Vogt.



Søndag 30. september kl. 14.00

KONSERT
HAUGTUSSA

Arne Garborg / Edvard Grieg

Sonate i D-dur op. 10. nr. 3
Resitasjon: Ola B. Johannessen, sang: Eir Inderhaug  
Ved klaveret: Thormod Rønning Kvam.

Da Garborgs diktsyklus om den synske jenta Veslemøy kom ut i 1895,  
sa en begeistret Edvard Grieg: “Selve Sproget er jo Musik!” De vakre 
sangene fremføres i sin rette sammenheng – en fortelling om gjeterjenta 
Gislaug og hennes møte med naturen, kjærligheten og de underjordiske.

 

OKTOBER
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Fredag 12. oktober kl. 9.30 – kl. 15.30

Lærerkurs:
MELLOM MORALISERING OG REFLEKSJON 
Utfordringer, erfaringer og potensial for 
undervisning om Holocaust

Stor pågang i fjor gjør at det settes opp et nytt kurs om Holocaust- 
undervisning. Det vil kombinere bidrag fra 2017-kurset med nye perspektiver 
og foredragsholdere. Hvordan skal man undervise om Holocaust og sensitive 
temaer som fordommer og gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap - 
uten å forenkle, moralisere eller miste ofrenes verdighet av syne? Hvordan 
skape engasjement hos ungdommer i dag, og hvordan oppmuntre dem til 
refleksjon og kritisk tenkning?

Mer informasjon og påmelding: www.hl.senteret.no
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Lørdag 13. oktober kl. 14.00

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV
Sted: Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

DEN NORSKE NS-STATEN OG KAMPEN OM 
DEN NASJONALSOSIALISTISKE REVOLUSJON

25. september 1940 fikk Nasjonal Samling (NS) hånd om statsmakten i Norge. 
Med den i ryggen ville partiet gjennomføre en nasjonalsosialistisk revolusjon. 
Medlemstallet i NS økte fra nesten ingen ting til en topp på 43 000 høsten 
1943. Men etter hvert møtte fremstøtet en motstand som utviklet seg til en 
massebevegelse – en våpenløs, ikke-voldelig og sivil motstand.

Foredrag ved professor emeritus, UiO  
Ole-Kristian Grimnes

Klingenberg kino i Oslo før et NS-møte 3. oktober 1940.
Quislings slagord er lånt fra Henrik Ibsens Kongsemnerne

Foto: “Norge i krig”, bind 2. Fotograf: Leif-Erik Bech
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Søndag 14. oktober kl. 14.00

KONSERT
200-årsjubileum - Aasmund Olavsson Vinje
FERDAMINNI

En reise med A. O. Vinjes kjente- og ukjente- toneskalder  

Pianist: Håvard Gimse
Baryton: Trond Halstein Moe
Komponister: Edvard Grieg m. flere

Vinjes dikt og sanger vil settes inn i den sammenhengen han skrev dem, bl.a. 
fra boken «Ferdaminni frå sumaren 1860». Her står også mange av hans mest 
kjente dikt. Blant sangene som vil fremføres er Våren, ved Rondane, Den dag 
kjem aldri og Blåmann. 

Søndag 21. oktober kl. 14.00

Foredrag:
JIHADKULTUR: 
LIVET PÅ INNSIDEN AV EKSTREME  ISLAMISTGRUPPER

Seniorforsker Thomas Hegghammer 
Forsvarets forskningsinstitutt

Hva gjør jihadister når de ikke slåss? 
Grupper som al-Qaida og IS fremstår utad som  
harde og brutale, men internkulturen er fylt av sang, 
poesi, drømmetydning og gråting. I foredraget vil 
Hegghammer beskrive jihadistkulturen og vise  
hvordan den hjelper oss til å forstå radikalisering  
og rekruttering. 
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Søndag 28. oktober kl. 14.00

Forestilling:
CARL FREDRIKSENS TRANSPORT

Torsdag 1. november 

Åpning vandreutstilling fra Wiener Library, London:
NOVEMBERPOGROMENE 1938: 
VITNESBYRD FRA “KRISTALLNACHT”

Forteller: Per Jostein Aarsand
Sanger: Solfrid Molland

Dette er en fortelling om krigens største redningsaksjon i Norge. I løpet av 
noen få uker vinteren 1942-43 ble mer enn 1000 mennesker reddet gjennom 
en aksjon ledet av Gerd og Alf T. Pettersen, Rolf A. Syversen, Reidar Larsen 
og flere andre gode hjelpere. Ettersøkte jøder og motstandsfolk ble gjemt 
under presenninger på iskalde lasteplan og kjørt mot Sverige.  

Utstillingen presenterer novemberpogromene - Krystallnatten - slik øyenvitner 
selv opplevde og dokumenterte dem i 1938 og 1939. Noen stemmer er rå og 
sinte, noen roper om hjelp, mens andre er konfronterende. Samlet fremkaller 
disse stemmene en opplevelse av forvirring, redsel og kaos. 

Samtidig gir de et innblikk i tidens betydelige opptrapping av de nazistiske 
og antisemittiske tiltakene som ledet til Holocaust.   

Innbyggere ved den nedbrente synagogen 
i Ober-Ramstadt, 10. november 1938. 

Fotograf: Georg Schmidt. 
United States Holocaust Memorial Museum

Forestillingen følger menneskene ombord i tre av lastebilene –  
blant dem var den nitten år gamle jødiske jenta Sara Tomsinsky. 

Arrangører: HL-senteret og HL-senterets venneforening
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PROGRAM

Musikalsk åpning

Deltakere:

Nina Witoszek, forskningsleder ved Institutt for kulturstudier, UiO. 
Hun måtte flykte fra Polen p.g.a. sitt engasjement  
i et undergrunnsforlag  under kommunistene.

Keyhan Iqanian, grunnlegger av behandlingsmetoden “IndreRo”.  
Han var forfulgt bahai’ i Iran og kom som kvoteflyktning i 1985.

Asieh Amini, forfatter. 
Forfølgelse på grunn av sine ytringer og forfatterskap i Iran, 
gjorde at hun via PEN fikk komme til Norge.

Mandag 5. november kl. 18.30 

HL-senterets venneforening: 
TROS- OG YTRINGSFRIHET:
TRE FLYKTNINGER FINNER SITT LAND



Lørdag 10. november kl. 14.00

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV
Sted: Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate
 

KRYSTALLNATTEN – 80-ÅRSMARKERING

10

Enkelte datoer i europeisk historie må ikke bli glemt, som den 9. november 
1938 da pogromene mot jødene i Tyskland, Østerrike og det tyskokkuperte 
Tsjekkoslovakia ble gjennomført i statlig regi. Disse pogromene er blitt 
stående som et symbol på barbariet mot jødene og på et sivilisert sam-
funns dype fall. Novemberpogromene var de mest omfattende forfølgelser 
og voldshandlinger mot den jødiske befolkningen på flere hundreår.

PROGRAM

Den historiske bakgrunnen for novemberpogromene 
ved professor emeritus UiO, Einhart Lorenz

Samtale mellom professor Einhart Lorenz og forstander i Det Mosaiske 
Trossamfund, Ervin Kohn, som vil trekke linjene til dagens samtid.

Professor emeritus UiO, Einhart Lorenz
Forstander Ervin Kohn,  
Det Mosaiske Trossamfund, Oslo

Fra oppstanden i den jødiske  
ghettoen i Warszawa i 1943
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Professor emeritus UiO, Einhart Lorenz
Forstander Ervin Kohn,  
Det Mosaiske Trossamfund, Oslo

Søndag 18. november kl. 14.00

Foredrag:
MARTIN LUTHER KING JR.:
NOBELS FREDSPRIS OG DE SVARTES SITUASJON I USA

Historiker Geir Lundestad, tidligere  
direktør ved Det Norske Nobelinstitutt

Det er 50 år siden Martin Luther King jr. ble drept. King var det aller fremste 
symbolet på borgerrettighetsbevegelsen i USA. 

Foredraget vil handle om Martin Luther King jr. og fokusere spesielt på 
fredsprisen som han fikk tildelt i 1964. Lundestad vil også komme inn på 
utviklingen av den svarte amerikanske befolkningens stilling innen politikk 
og økonomi fra 1964 og frem til i dag. 

Martin Luther King jr. ble tildelt 
Nobels fredspris i 1964



APRIL

Lørdag 24. november kl. 14.00

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV
Sted: Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

OM Å OVERLEVE
Theresienstadt-overlevende Inge Auerbacher 
samtaler med Guri Hjeltnes

12

Krystallnatten var den da fireårige Inges 
brutale møte med 2. verdenskrig. Under 
novemberpogromene ble alle vinduer  
knust i familiens store hus i landsbyen  
Kippenheim i det sørvestlige Tyskland.  
Senere fulgte deportasjon til konsentrasjons- 
leiren Theresienstadt, som hun og foreldrene 
overlevde. 

USA ble familiens nye bosted. Etter lang tids sykdom kjempet 
Auerbacher seg til høyere utdanning. I tillegg til fullt arbeid som kjemiker, 
har hun holdt foredrag  i en rekke land land og vært en aktiv forkjemper 
for rettferdighet og forsoning – også i Tyskland, der hun er blitt tildelt flere 
priser for sitt utrettelige arbeid. 

Theresienstadt 
konsentrasjonsleier



APRIL
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Søndag 25. november kl. 14.00

Boklansering:
KAMPEN OM SKOLEN. NAZIFISERING OG 
LÆRERNES MOTSTAND I DET OKKUPERTE NORGE

Historiker Nicola Kristin Karcher 

Kampen om skolen i det okkuperte Norge ble oppfattet som en kamp om 
hele nasjonens fremtid. Skolen ble en av de mest sentrale kamparenaer for 
Nasjonal Samling for å gjennomføre et renraset, norsk folkefellesskap.

I boken, som er basert på Karchers funn gjennom HL-senterets forsknings-
prosjekt DIMNO* avdekkes nye sider ved forsøkene på å utvikle en 
nasjonalsosialistisk skole i Norge. Hvordan skulle nasjonal- 
sosialismen gjennomsyre skolen, og hvorfor fikk lærernes  
motstandskamp slik enestående gjennomslagskraft?

*Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt.
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DESEMBER
Lørdag 1. desember kl. 16.00

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV
Sted: Aulaen, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

75-ÅRSMARKERING AV  
STUDENTARRESTASJONENE VED UIO

15

Foredrag ved historiker Jorunn Sem Fure

For ganske nøyaktig 75 år siden arresterte den tyske okkupasjonsmakten 
rundt 1200 mannlige studenter nettopp her - i Aulaen. Historiker og direktør  
ved Telemark museum, Jorunn Sem Fure, vil snakke om den totalitære  
utfordring Universitetet ble stilt overfor med den tyske okkupasjonsmaktens  
pålegg om lojalitet. En stor del av akademia nektet å innordne seg det  
nasjonalsosialistiske regimet, med omfattende arrestasjoner og stengning  
av Universitetet som resultat.  

- Velkomsttale ved Svein Stølen, rektor ved UiO
- Foredrag om «Unntaksår» ved Jorunn Sem Fure, historiker og direktør
- Musikalsk innslag

14

Tysklandsstudentene
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Mandag 3. desember kl. 18.30

HL-senterets venneforening:
FILMVISNING 
TYSKLANDSSTUDENTER – 75 ÅR ETTER

Regissør Elsa Kvamme

«Tysklandsstudenter» var Elsa Kvammes første dokumentarfilm, og ble tatt opp 
i 1995/96, mens mange av studentveteranene fortsatt var i live. Den forteller  
historien om hvordan noen av dem opplevde arrstasjonen 30. november 1943,  
og om det merkverdige fangenskapet. Den ene gruppen ble sendt til Sennheim for 
å omskoleres til å bli en SS-elite, mens den andre ble sendt rett til KZ Buchenwald. 

Filmen er todelt: 1: Studenter i rasestaten; 2: Buchenwaldtåken. Den ble første  
gang vist i NRK i 1997. 

14

Var dommerne og de som sto bak landssvikoppgjøret seg bevisste på at  
forfølgelsen av jødene i Norge var del av et bredt anlagt folkemord – også  
med aktiv norsk medvirkning? Harper vil bl.a. drøfte det faktum at midlene  
av ranet gikk inn i statskassen og ikke til okkupasjonsmakten, den manglende  
kompensasjonen til etterlatte jøder etter krigen og unnlatelsen av å tiltale de  
som profiterte på kjøp av «jødegods».

Søndag 2. desember kl. 14.00

DET UFULLSTENDIGE OPPGJØRET

Christopher Harper,  jurist – og forskningsassistent  
ved HL-senteret



Hva var intensjonen med traktatene i 1948, og er de fortsatt relevante  
- for eksempel for forfulgte folkegrupper som jesidiene i Irak  
og rohingyaene i Myanmar? 

FORELØPIG PROGRAM: 

• Folkemordkonvensjonens tilblivelse og aktualitet
ved seniorforsker Anton Weiss-Wendt, HL-senteret

• Lansering av ny kortfilm om jesidiene i Irak som ble utsatt for  
massedrap og andre overgrep av terrorgruppen IS i 2014.  
Regissør: Zahavi Sanjavi. Visning også av klipp fra regissør  
Anja Breiens dokumentarfilm om jesidiene fra 2009.

• Samtale ledet av forsker og prosjektleder  
Ingvill Thorson Plesner, HL-senteret 

Enkel servering

Søndag 9. desember kl. 14.00 – kl. 16.00

70-ÅRSMARKERINGER:
- FNs folkemordkonvensjon - 9. desember 1948
- FNs menneskerettighetserklæring - 10. desember 1948

INTENSJONER OG AKTUALITET
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Utstillingen gir en helhetlig fremstilling av de norske jødenes skjebne under  
2. verdenskrig. 766 norske jøder ble drept eller omkom som følge av nazistenes 
utryddelsespolitikk. Den største gruppen av norske jøder ble deportert fra Oslo 
26. november 1942. Kun ni av disse overlevde krigen.

Alle offergrupper for den nazistiske masseutryddelsespolitikken blir behandlet 
i utstillingen. Hva var felles for den nasjonalsosialistiske politikken overfor alle 
disse gruppene, og hva var særegent for politikken overfor de enkelte gruppene? 
Holocaust plasseres i en lang, historisk prosess sammen med andre folkemord.

PERMANENT UTSTILLING

Foto: Simon Skreddernes



MIDLERTIDIGE UTSTILLINGER
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Huset kan knyttes til den gryende industrialiseringen etter 1905 og jobbetiden i 
Norge under første verdenskrig. I årene 1942-45 tjente huset som ”førerresidens” 
for Vidkun Quisling. Etter okkupasjonen var huset forlegning for allierte offiserer, 
privatbolig, sykehjem og utdanningssenter for helsepersonell. Samtidig har 
huset siden okkupasjonen stått som symbol på Quislings landssvik. 
Den offisielle åpningen av Holocaustsenteret i Villa Grande i 2006 står som 
et bevisst valg for å gi bygget en ny og positiv symbolverdi.

MED KRIGSHISTORIE I VEGGENE - 
VILLA GRANDE GJENNOM 100 ÅR

Foto: Per Kristian Lie Løwe  




