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Holocaust-senteret søkte om 5 millioner kroner over fire år og fikk 20 millioner med én gang.

Holocaust-senteret får millionstøtte
Fakta

Det var to ministre som
tok turen ut til Bygdøy for
å fortelle om pengene som
foreslås i revidert nasjonal-
budsjett.

Både kunnskapsminister Kristin
Halvorsen (sv) og fornyings-, ad
ministrasjons- og kirkemlnister
RigmorAasrud(ap) har interesser
i Villa Grande på Bygdøy: Halvor
sen som ansvarlig for forskning og
undervisning, Aasrud med ansvar
for minoriteter.

HL-senteret er et forslcnings-,
dokumentasjons-ogfonnidlings
senter som vektlegger Holocaust
og andre folkemord - og minori
teters vilkår i moderne samfunn.
Gamle ideer om et stort nybygg
er droppet. Nå har direktør Guri
Hjeltnes og styret lagt nye planer
for utvildingen av senteret:

Holocaust-utstillingen trenger
å moderniseres, bil mer interaktiv
og i dialog med publikum.

En ny enetasjes mindre byg
ning planlegges i forlengelse av
den ene fløyen og skal rommemi
noritetsutstilling.

Mens bunkeren som Quisling
anla under krigen fire meter nede
i dypet, kan bli entankevekkende
attraksjon I seg selv - og den kan
benyttes til temporære utstillin
ger.

Et nytt, underjordisk inngangs
parti og en heis skal forbinde bun
keren med den nye bygningen -

som også skal ha adkomst direkte
til Holocaust-utstillingen i hoved
bygningen. Dette anleggetvil gjø
re det mye bedreåta imot de store

Tegnet av arkitektene
Morgenstierne og Elde for
Sam Eyde, påbegynt 11917.
I 1941 Innredet som bolig for
Maria og Vidkun Quisling.
Har i mange år fungert som
pleie- og rehabiliteringshjem
og senere utdanningssenter for
helsepersonell.
HL-senteret etablert i 2001,
flyttet inn i Villa Grande i 2005.

Besøk på Holocaust

11 000 besøkte ifjor den
permanente Holocaust-utstil
lingen (skoleelevet; studenter,
lærere, pensjonister, turister)
Omtrent samme antall besøkte
diverse arrangementer -

foredrag. seminaret;
konferanser, konserter
I tillegg får ca. 25 000 kjenn
skap til HL-senteret gjennom
foredrag, nettsiden og sosiale
medler

gruppene av skoleungdommer,
mener direktøren.

Over og under bakken
Gud Hjeltnes gir ministrene en
omvisning både over og under
jorden. Hun presiserer sterkt at
bygningen er delvis fredet og at
iiksantlkvarogbyantikvarmå inn
i bildet Detgjelder også utnyttel
se av bunkeren som dessuten må
utredes for universeil utforming.

HL-senteret søkte om 5 millio
ner over fire år og fikk 20 millio
nerpåén gang.

-Enestående. En tillitserklæring
tilHolocaust-senteret Detgir øko
nomisk trygghet, sier Hjeitnes.

Minoritetsmlnister Aasrud på
peker at det er mye holdningsar
beid som trengs, og nevner spesi
eltantisemittisme og holdninger
til romfolit

— Det er mye vi må ta tak i, sier
hun.

«Blanke på Holocaust
Hver uke kommer 200 skoleele
ver til senteret, 6000 i løpet av et
åt Og de er der gjerne tre timer

om gangen. Utvidelsen gir større
fleksibuitet og mulighet til å job
be med elevene i grupper, mener
direktøren.

- Det er viktig å være i dialog
med dem som kommer, fenge
ungdom med et viktig budskap.
Dethandleromvårdemolcratiske
beredskap, sier Kristin Halvorsen.

Hun forteller om en skoleklas
se hun møtte sist hun var på HL
senteret

— Det er så mye de ikke vet Så
mye som er viktig at de får med
seg for at historien ikke skalgjenta

seg. De var ganske blanke på Ho
locaust

Halvorsenerglad forat styret og
direktøren er så opptattav formid
lingsoppdraget.

- Når vi ser p&Jioldningene på
nettet etter 22. j~jj, kan vi ikke vak
sinere oss sterl~)ok. Dette er en
offensiv holdning fra HL-senteret
som jeg er sikker på får stor betyd
ning. De bruker huset der Quis
ling bodde, bunkeren han planla
-og snur på det til etfonnidlings
ogopplysningssenter. Det tror jeg
gir inntrykk.

USEU 5-
UTVIKLING
ANN CHRISTIANSEN Villa Grande

-Vi kan ta skoleeiever Inn het; i et mottak under jorden, forklarer direktør Guri Hjeltnes (t.vj til de to
statsrådene Rigmor Aasrud og i(rlstln Halvorsen. Herfra kan man ta hels ned til bunkeren og opp til den nye
bygningen som skal huse en mlnorltetsutstllling. FOTO: MORTEN UGLUM


