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Kjære alle venner av HL-senteret!
HL-senterets vårprogram strek-
ker seg fra 27. januar, da årets faste 
minnemarkering – Den internasjo-
nale Holocaustdagen – finner sted 
ved Minnesmerket over deporterte 
norske jøder, og fram til begynnelsen 
av juni måned. Det blir et spenn fra
femten minusgrader til forhåpentligvis 
sommertemperatur.

Er du en fast besøkende på senteret, 
kan du se at vi også i 2016 er tro mot 
HL-senterets mandat og byr på en 
lang rekke interessante foredrag – 
inkludert forelesninger i samarbeid 
med UiO - boklanseringer, konfer-
anse, lærerkurs osv. Som tidligere vil 
det bli konserter, og i samarbeid med 
HL-senterets venneforening filmvis-
ninger og foredrag. 

HL-senteret er ekstra stolte over at vi, 
takket være vår nyansatte utstillings-
designer, kan åpne hele tre nye ut-
stillinger i vårsemesteret: Anna-Eva 
Bergmans krigskarikaturer, glemte 
minnesmerker over russerfanger fra 
2. verdenskrig, og en utstilling om 
Gulag og stalinistiske masseforbry-
telser. 

Som «Turist i egen by» vil du i april 
kunne oppleve en full dag med variert 
program på Villa Grande. HL-senteret 
er åpent så å si hver eneste dag året 
rundt, og i helgene er det faste omvis-
ninger i utstillingene. Vi oppfordrer til 
å gå tur på Bygdøy og vandre på vår 
vakre eiendom - gjest våre arrange-
menter og gjerne Kafé Villa Grande.

Velkommen!

Vennlig hilsen
Guri Hjeltnes
Direktør, 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 
Krig, okkupasjon og oppgjør

Guri Hjeltnes
Direktør, HL-senteret
 

Ole Petter Ottersen
Rektor, Universitetet i 
Oslo 

70-årsmarkeringen av frigjøringen av 
Norge og markeringen av fem års ok-
kupasjon ble i 2015 behørig presen-
tert i et samarbeidsprosjekt mellom 
Universitet i Oslo og HL-senteret i 
form av en forelesningsrekke. 

Forelesningene, som fant sted i 
Gamle festsal, ble en braksuksess 
fra først til sist – det var fullsatt au-
ditorium hver eneste gang. Utover 
høsten kom det mange henvendelser
angående temaer som publikum 
gjerne ville høre om. HL-senteret og 
UiO besluttet å fortsette serien også 
i 2016.

Serien Krig, okkupasjon og opp-
gjør starter 13. februar med Hans 
Fredrik Dahls «Oppgjøret som rystet 
Norge». 9. april blir det en unik sam-
tale med krigsveteran og historiker 
Ragnar Ulstein. De to siste foredra-
gene i vårsemesteret blir Irene Levins 
refleksjoner omkring  norske jødiske 
kvinner og tausheten etter krigen, og 
Hans Petter Graver avslutter semes-
teret med foredrag om dommernes 
krig. 

Vi ønsker både fjorårets faste tilhørere 
og nye interesserte velkommen til et 
lærerikt og innholdsrikt vårsemester i 
Gamle festsal. 

Forelesningene er åpne for alle.
Vær hjertelig velkomne!
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JANUAR

Onsdag 27. januar 

DEN INTERNASJONALE HOLOCAUSTDAGEN
Minnesmerket over deporterte norske jøder, Kongens gate, Akershuskaia

KL. 15.00 - MINNESMERKET FOR 
DEPORTERTE NORSKE JØDER
KONGENS GATE, AKERSHUSKAIA

• Ankomst fakkeltog v/ skoleelever

• Tenning fakler v/ jødiske skolebarn

• Hovedtale v/ statsminister Erna Solberg

• Tale v/ forstander Ervin Kohn, 

   Det mosaiske trossamfund, Oslo

• Appeller v/ andre grupper som var ofre

   for Holocaust

• Kaddish v/ kantor Eli Zylberman, DMT, Oslo

KL. 15.45 - FANEHALLEN, AKERSHUS FESTNING

• Servering suppe / sosialt samvær

• Kort foredrag v/ historiker Bjørn Westlie

• Sang v/ koret Dissimilis

Med tilstedeværelse av H.K.H. Kronprins Haakon

Statsminister Erna SolbergH.K.H. Kronprins Haakon
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Søndag 31. januar kl. 14.00 

FOREDRAG 
CHRISTIAN MAGNUS FALSEN OG JØDENE - fornuft og følelser i statens barndom
V/ Marthe Hommerstad

Christian Magnus Falsen var en av 
de sterke forkjemperne for jøde-
paragrafen i Grunnloven under de-
battene på Eidsvoll. I hans verden 
skulle vernet om den nye staten og 
Grunnloven trumfe de fleste hensyn, 
og skulle til slutt føre til et politisk 
fall som er sjeldent i Norges histo-
rie. Synet på jødene skulle heller ikke 
endre seg, og over ti år etter hans 
død skulle han fortsatt være aktuell i 
de første debattene om opphevelsen 
av jødeparagrafen på Stortinget i 
1842.

Marthe Hommerstad, 
har ph.d. i historie 
fra UiO. Hun var 
tilknyttet flere for-
skningsprosjekter 
i forbindelse med 
Grunnlovsjubileet 
2014, og har gitt ut 
biografien “Christian 
Magnus Falsen - Stridsmannen”. 
Hommerstad deltar i dag bl.a. i 
forskningsprosjektet «Offentlighet og 
ytringsfrihet i Norden, 1815-1900»
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Søndag 7. februar kl. 14.00 

FOREDRAG 
KAMPEN FOR RÅDERETTEN OVER EGET TANKELIV 
George Orwell og det totalitære samfunn i overvåkingssamfunnets tidsalder
v/ Bernt Hagtvet

George Orwell skrev at Winston i 
romanen “1984” ikke bare skulle 
adlyde Storebror. Winston skulle 
også elske ham. Orwell har som 
ingen annen beskrevet det totale 
diktaturs altomspennende kon-
troll med tankeliv så vel som be-
vegelser. Bakgrunnen er stalinis-
men. Hva så med i dag, når dagens 
teknologi har revet ned de siste 
skranker for privatliv og opposisjon? 
Har Orwell fått rett i sine dystre spå-
dommer, ja, er dagens samfunn til 
dels verre enn hans dystopi?  
     

Bernt Hagtvet er professor i 
statsvitenskap ved UiO. 
Han er også en kjent 
skribent og debat-
tant. Hagtvet har 
skrevet en lang 
rekke bøker og ar-
tikler om ekstreme 
politiske bevegelser, 
menneske-rettigheter 
og folkemord.    
    
 

FEBRUAR
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HL-SENTERETS

VENNE-

FORENING
Mandag 8. februar kl. 18.30 

NORGES MØTE MED FLYKTNINGAR -  
frå 1945 til dagens flyktningkrise                                          
V/ Hallvard Tjelmeland

Foredraget vil ta for seg dei ulike 
fasane med mottak av flyktningar. 
Desse omfattar «displaced per-
sons» - først og fremst jødar like 
etter krigen - til dei ulike gruppene 
av kaldkrigsflyktningar, særleg un-
garske og tsjekkiske, til omslaget 
i asyl- og flyktningsituasjonen frå 
slutten av 1980-talet. Det vil bli trekt 
linjer heilt opp til dagens store auke 
i talet på asylsøkarar og flyktningar. 

Hallvard Tjelmeland 
er professor i nyare 
tids historie ved 
Universitetet i 
Tromsø. Han 
har arbeidd m.a. 
med presse-
historie og norsk 
innvandringshistorie, 
og skreiv saman med Grete Broch-
mann siste bind av Norsk innvan-
dringshistorie. Dei siste åra har han 
skrive mest om den kalde krigens 
historie, særleg i nordområda. 

Det sentrale spørsmålet er kva som 
har lege til grunn for den norske 
flyktningpolitikken og korleis  befolk-
ninga har stilt seg i dei ulike fasane 
– like opp til dagens diskusjon om 
«godhetstyranniet».

Ungarske flyktninger på Østbanen i 1958
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Oppgjøret med NS-medlemmer og 
landssvikere etter 1945 er den største 
offentlige utrenskingen i Norge. Man 
ville eliminere de uheldige elementer 
i en akt av renselse som ble følt 
nødvendig for at samfunnet kunne 
bli ”normalt” igjen. Oppgjøret grep 
dypere inn i samfunnet enn noen 
hadde tenkt seg på forhånd. Det som 
skjedde, rystet Norge – og har fort-
satt å gjøre det i flere tiår.

Hvordan ser vi på dette i dag? Det er 
nylig kommet undersøkelser både av 
ofrene, av politiet, og av det vi kan 
kalle rettsoppgjørets teori, under-
søkelser som kaster nytt lys over 
oppgjøret. De vil bli behandlet i dette 
foredraget, som sikter mot å veie retts-
oppgjøret på historiens vekt.

Lørdag 13. februar kl. 14.00 

FOREDRAG
KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

OPPGJØRET SOM 
RYSTET NORGE
v/ Hans Fredrik Dahl

Hans Fredrik Dahl 
er historiker og 
professor emeritus 
ved UiO. Han har 
skrevet en rekke 
bøker om 2. verdens-
krig; bl.a. en tobinds 
biografi om Vidkun Quisling. 
Dahl ledet også det store forsknings-
prosjektet om rettsoppgjøret i Norge 
etter 1945.
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Søndag 14. februar kl. 14.00 

FOREDRAG
ODD NANSEN – NASJONENS SAMVITTIGHET
v/ Anne Ellingsen

Odd Nansen ruver som en betydelig 
aktør i vår nære historie. Han var 
motstandsmann, satt i tyske kon-
sentrasjonsleire, og hjalp flyktninger i 
stort omfang både før og etter krigen.  
Fortellingen om hans liv er høyaktuell 
i en tid da rasisme, antisemittisme og 
totalitære ideologier er på fremmarsj og 
vi opplever de største flyktningstrøm-
mer siden den andre verdenskrig. 
Ellingsen har skrevet Nansens bio-
grafi, og vil fortelle om hans drama-
tiske liv.

Anne Ellingsen har doktorgrad i 
sosialantropologi. Hun er forsker, 
foredrags-
holder og 
skribent, og 
driver virk-
somheten 
Kulturanalyse.
Ellingsen er 
også senior-
forsker i Senter for internasjonal
og strategisk analyse (SISA). 
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Søndag 21. februar kl. 14.0 

KONSERT

MOZART 

STRYKEKVINTETTER

A. K. 174.  B-dur
B. K. 516.  g-moll

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-

Sølve Sigerland
Fiolin

Henninge Landaas
 Bratsj

Geir Inge Lotsberg 
Fiolin

Eivind Holtsmark 
Bratsj

Ellen Flesjø 
Cello
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Med presise pennestrøk fører kunst-
neren Anna-Eva Bergman (1909-
1987) oss skånselløst inn i et rått 
stykke norsk krigshistorie. Karika-
turene, som Bergman produserte un-
der 2. verdenskrig, framviser en frem-
tredende norsk kunstner sin brutalt 
skarpe observasjonsevne gjennom 
en selvsikker og elegant strek. 

Bergmans krigskarikaturer befinner 
seg vanligvis i magasinene i Foun-
dation Hartung-Bergman i Antibes 
i Frankrike. Når et utvalg av dem nå 
vises ved HL-senteret, vender de for 
første gang siden krigstiden tilbake til 
Norge der de ble skapt. 

Fredag 4. mars kl. 11.00 

ÅPNING NY UTSTILLLING
BAK BLENDEDE RUTER
Anna-Eva Bergmans krigskarikaturer

MARS
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Tradisjonelt har Midtøsten vært pre-
get av religiøs og etnisk pluralisme. 
I dag tyder mye på at denne plura-
lismen står for fall. Og mange frykter 
at Midtøstens kristne kan forsvinne 
for godt fra deres tradisjonelle kjer-
neområder. Men på Den arabiske 
halvøy etableres det igjen - etter 
1200 års fravær - stadig flere kristne 
menigheter. I dette foredraget vil 
Thorbjørnsrud diskutere årsakene til 
at så mange kristne nå forlater sine 
‘hjemtrakter’ samtidig som andre 
kristne etablerer seg på nye steder. 

Berit Thorbjørnsrud
er førsteamanuensis 
i midtøstenstudier 
ved Institutt for 
kulturstudier og 
orientalske språk, 
UiO. Hun har blant 
annet forsket på Den 
koptisk-ortodokse 
kirke i Egypt, Den ortodokse kirke 
i Norge og oppblomstringen av 
kristne kirkesamfunn på Den ara-
biske halvøy.

Søndag 6. mars kl. 14.00 

FOREDRAG
KRISTNE I MIDTØSTEN: KAMPEN FOR TILHØRIGHET
v/ Berit Thorbjørnsrud
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HL-SENTERETS

VENNE-

FORENING
MANDAG 8. MARS KL. 18.30 

VISNING AV FILMEN “ SONITA”                                         
- om fl yktningjenta Sonita som vil bli sanger
  og ikke bli tvangsgiftet med en eldre mann   

Med bakgrunn som illegal immi-
grant i en fattig forstad til Teheran, 
har 18 år gamle Sonita i utgangs-
punktet så å si ingen mulighet til 
å kunne følge sin drøm om å bli 
sanger. Familien planlegger å selge 
henne som brud til en pris av 9000 
amerikanske dollar. Filmen viser 
hvordan Sonita kjemper mot både 
familiens og samfunnets konserva-
tive, mannsdominerte holdninger.  

Sonita  hadde premiere på verdens 
største dokumentarfilmfestival for 
fire måneder siden. Den ble da 
valgt ut til visning på en prestisje-
tung festival i USA som er en av de 
viktigste lanseringsplattformene for 
dokumentarfilmer. 

	   1	  

	  
	  

Contact:	  CAT&Docs	  	  

Sales:	  Catherine	  Le	  Clef	  cat@catndocs.com	  /	  Festivals:	  maelle@catndocs.com	  
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Både i Norge og Polen har fremstil-
linger av jødisk historie skapt debatt. 
Hvilke temaer er fortsatt problem-
atiske? Hvordan håndterer Norge og 
Polen spørsmål knyttet til ansvar for 
jødenes skjebne under Holocaust, 
antisemittisme i dag og jødisk arv 
som en del av nasjonens kollektive 
minne?  

Arrangør: Senter for studier av 
Holocaust og livssynsminoriteter og 
POLIN Museum of the History of
Polish Jews, Warszawa

Gratis    
Språk: engelsk 

Torsdag 10. mars – kl. 18.00 

SEMINAR 
ARV OG ANSVAR 
Debatt om fremstillinger av jødisk
historie og Holocaust  i Norge og Polen
Litteraturhuset – sal: Nedjma

Fragmenter av ødelagte gravsteiner ble
etter Holocaust satt sammen til en 
minnevegg – og klagemur – ved Remu-
synagogen i Krakow. Bilde: Wikipedia 
Commons, Aldrik
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I 1942 ble den jødiske gravlunden i 
Salonika ødelagt. Alle gravstøttene –
noen av dem fra det 16. århundre
– ble fjernet, og dermed forsvant 
alle vitnesbyrd fra den flere hun-
dre år gamle jødiske bosettingen. 
Jødene i Salonika var sefardiske, og 
da nesten alle ble deportert og drept 
av nazistene i 1943, ble mye av den 
sefardiske jødedom borte som del av 
«den endelige løsningen».

 

Stefania Zezza 
er lærer ved 
Liceo clas-
sico Virgilio 
i Roma, der 
hun i tillegg til 
undervisning i 
latin, gresk og his-
torie, er leder for Holocaust-relaterte 
konferanser og lærerprosjekter. 
Hun samarbeider med Master on 
Holocaust Studies ved Roma Tre 
University. Zezza er i ferd med å 
avlutte et forskningsprosjekt om 
jødene i Salonika.

Søndag 13. mars kl. 14.00 

FOREDRAG 
JØDENES SKJEBNE I SALONIKA UNDER HOLOCAUST
v/ Stefania Zezza

“Den svarte sabbaten”, 11. juli 1942. 

Registering av mannlige jøder i Salonika. 
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Søndag 3. april kl. 14.00 

FOREDRAG
-TA ALT DERE VIL, MEN IKKE BARNA MINE
Thora Lipson, 3 desember 1942

DEN ØKONOMISKE LIKVIDASJONEN AV FORMUENE
TIL JØDENE UNDER OKKUPASJONEN 19490-1945
v/ Christopher Harper

Den 26. oktober 1942 kunngjorde 
Quisling-regjeringen en lov om 
inndragning av formuer tilhørende 
jøder. Dette, og den senere de-
porteringen i november 1942, var 
en konsekvens av en politikk som 
hadde til hensikt å fjerne jødene fra 
det “nye” Norge. Så vel deportering 
som inndragning ble gjennomført ved 
betydelig norsk medvirkning.

Foredraget tar sikte på å belyse om-
fanget av inndragningen av form-
uene, hvem som deltok og hvorledes 
deres medvirkning ble behandlet 
under rettsoppgjøret. 
 

Christopher Harper  er pensjonert 
jurist og frivillig forskningsassistent 
ved HL-senteret.

APRIL

Sølvfat på 3.3 kg som en jødebobestyrer fikk 
laget til sin 50-årsdag.  Han hadde ikke nok 
sølv selv, og stjal 1.2 kg sølvtøy fra et jødebo 
som han bestyrte .
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MANDAG 4. APRIL KL. 9.15 – KL. 16.00 

Kurs for lærere i grunnskole og videregående skole
EKSTREMISME I KLASSEROMMET 

Terrorangrep og økt polarisering i  
Europa har igjen aktualisert temaene 
radikalisering og voldelig ekstrem-
isme - også i klasserom og for lærere. 
Hva kan skolen gjøre for å forebygge 
at ungdom trekkes mot ytterliggå-
ende handlinger og ideologier?

Mange norske lærere og skoler tar 
aktivt del i forebyggende arbeid, men 
ikke alle føler seg rustet til å møte 
denne utfordringen. Dette kurset gir 
kunnskap om radikalisering, eks-
tremisme og forslag og verktøy når 
det gjelder forebyggende arbeid. På 
kurset vil det også bli reflektert om-
kring og bli diskutert hva som er god 
praksis i forskjellige tilfeller. 

LÆRER-

KURS

Blomster nedlagt dagen etter terrorangrepet 
i Paris 13. november 2015
Foto: Mikael Colville-Andersen
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HL-SENTERETS

VENNE-

FORENING

I mellomkrigstiden fantes det i Norge 
ikke bare en generell fremmedskep-
sis som rammet jødene. Også en 
rasistisk antisemittisme og fore-
stillingen om en jødisk verdens-
sammensvergelse hadde i perioder 
sine forsvarere.

MANDAG 4. APRIL KL. 18.30 

ANTISEMITTISMEN I NORSK MELLOMKRIGSTID 
- mellom fremmedskepsis og rasisme                                                       
v/ Terje Emberland

Terje Emberland er dr. philos. og 
seniorforsker ved HL-senteret. Han 
har bl.a. vært tilknyttet senterets 
forskningsprosjekt om SS og Norge 
og har - sammen med Matthew Kott 
- skrevet boken “Himmlers Norge. 
Nordmenn i det storgermanske pro-
sjekt».
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Lørdag 9. april kl. 14.00  

FOREDRAG
KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

RAGNAR ULSTEIN I SAMTALE MED GURI HJELTNES    
          

Hva tenker en motstandsmann om 
2. verdenskrig sett fra 2016? Hvilke 
valg tok han selv den gang, under 
den tyske okkupasjonen? Hvilken 
betydning og hvilke konsekvenser 
fikk innsatsen? Hva har drevet hans 
forfatterskap?

Ragnar Ulstein er krigsveteran, his-
toriker og journalist. Under den 2. 
verdenskrig flyktet han til Storbri-
tannia og ble med i Kompani Linge. 
Etter 2. verdenskrig har han ned-
lagt et stort arbeid med å skrive 

om krig og okkupasjon. Blant annet 
har Ulstein gjennomført omfattende 
intervjuer. Det har blitt verker om 
Kompanis Linge, om grenselosene 
- de som hjalp flyktninger over til 
Sverige, om englandsfarten og om 
etterretningsarbeidet med hemmelige
agenter langs hele norskekysten. Han 
har også skrevet om jødenes flukt i 
1942, lokalhistorie og romaner.

Guri Hjeltnes er direktør ved HL-sen-
teret, historiker og professor.
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Søndag 10. april kl. 14.00

KONSERT

SCHUBERT 

FORELLEN-KVINTETT

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-

Kristian Lindberg
Klaver

Benedicte Royer
 Bratsj

Tor Johan Bøen 
Fiolin

Johannes Martens
Cello

Dan Styffe
Bass
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OMVISNINGER 

Søndag 17. april kl. 10.00 – kl. 17.00

TURIST I EGEN BY – 
I SAMARBEID MED VISIT OSLO

Åpen dag med gratis inngang for alle – store og små - som har hentet pass i Oslo Rådhus denne 
morgenen. Vi har laget et omfattende og variert program, og vi håper at ett eller flere temaer kan 
være av interesse. Besøk på eiendommen og kafeen er også hyggelig i seg selv. Velkommen!

• Omvisning i utstillingen «Bak blendede ruter”
– Anna-Eva Bergmans krigskarikaturer 
v/ utstillingsdesigner Hanne Steien

• Omvisning i hagen v/bibliotekar Ewa Mork

• Omvisninger i huset i ellers lukkede rom

• Omvisninger i bunker fra 2. verdenskrig
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FOREDRAG OG SAMTALE  

• Organisation Todt i Norge. Menneskene, 
tvangsarbeidet og krigsforbrytelsene 
v/ historiker Gunnar Hatlehol

• Monica Csango i samtale med Guri Hjeltnes 
Monica Csango er journalist, regissør og forfatter.
Guri Hjeltnes er direktør ved HL-senteret

• Foredrag om Villa Grande
v/ historiker og forfatter Bodil Stenseth 

• Foredrag om S/S Donaus historie
v/ spesialrådgiver Even Trygve Hansen

Kafé Villa Grande holder åpent hele dagen – ute-
servering dersom være tillater det. Spesielt tema – i 
tillegg til andre retter: Kaker for den lyse årstid.

Velkommen til Villa Grande og HL-senteret!
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Christhard Hoffmann
er professor i moderne europeisk 
historie ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitens-
kap ved UiB og seniorforsker ved 
HL-senteret. Forskningsfeltene er 
migrasjons- og minoritetshistorie, 
antisemittisme og jødisk historie. 

Søndag 24. april kl. 14.00 

FOREDRAG
THE ALIEN INVASION: 
Innvandringsspørsmålet og antisemittisme i England, 1881-1905
v/ Christhard Hoff mann

Mellom 1881 og 1914 flyktet 2.5 mil-
lioner jøder fra forfølgelse og fattig-
dom i det tsaristiske Russland. De 
fleste dro til USA, men mange bo-
satte seg i europeiske storbyer. Før 
Aliens Act ble innført i 1905, fantes 
det ingen innvandringskontroll i Stor-
britannia. 150.000 russiske jøder slo 
seg ned i England før 1914 - de fleste 
i London.

Masseinnvandringen skapte kraft-
ige reaksjoner: både solidaritet og 
hjelp, og fremmedfiendtlighet og krav
om innvandringsrestrisjoner. Denne 
historiske situasjonen viser typiske
reaksjonsmønstre på masseinnvan-
dring i moderne liberale samfunn, og 
er i dag ekstra aktuell.    

Nettopp ankomne jødiske 
immigranter – fra G. R. Simms, 
Living in London, 1902
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Mandag 25. 9:30 - 16:00 og tirsdag 26. april 9:00 - 15:00 

LÆRERKURS
NORSK POLITIKK OVERFOR 
NASJONALE MINORITETER OG URFOLK

Norske elever skal ifølge lære-
planen ha kompetanse om nasjonale  
minoriteter og urfolks historie, ret-
tigheter og levekår. Men forskning 
viser at læremidlene ikke er opp-
daterte og at det er lite fokus på 
dette i undervisningen. Kurset vil  
gi lærdom om, og vise hvorfor 
slik kunnskap om nasjonale mino- 
riteter er relevant for både lærere og 
elever i den norske skolen. 

• Hva er sammenhengen mellom his-
torisk minoritetspolitikk Norge og mi-
noritetspolitikk i dag?

• Hvordan har historisk erfaring bi-
dratt til utforming av dagens innvan-
drings- og flyktningpolitikk?

• I hvilken grad har minoritetspolitik-
ken fra andre halvdel av 1800-tallet 
til 2000-tallet preget minoritetenes  
tillit til og samarbeidsvilje med norske 
myndigheter?

LÆRER-

KURS
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MAI

HL-SENTERETS

VENNE-

FORENINGMANDAG 2. MAI KL. 18.30 

VISNING AV FILMEN “ NIGHT WILL FALL “                                      
- om frigjøringen av Bergen Belsen våren 1945

Dokumentarfilmen Night will fall 
fra 2014, er basert på en film fra 
1945 om tyske konsentrasjons-
leirer – bestilt av britiske myn-
digheter - som aldri ble ferdigstilt 
og vist. Filmen, regissert av André 
Singer, viser både originale opptak 
fra 1945-filmen, og nylige intervjuer 
med overlevende og folk som del-
tok i frigjøringen av leirene. 

Den opprinnelige filmen har opptak 
tatt av krigsfotografer som deltok 
på de alliertes side. Sidney Bern-
stein, som arbeidet for britiske myn-
digheter, regisserte filmen i samar-
beid med den senere så berømte 
regissøren Alfred Hitschcock. 

Tittelen Night will fall skriver seg fra 
en setning som ble lest i 1945-fil-
men: «Unless the world learns the 
lessons these pictures teach, night 
will fall». 
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Søndag 8. mai kl. 14.00

KONSERT 
MOZART  

STRYKEKVINTETTER
A. K. 406.    (K.516-B) c-moll
B. K. 593.   D-dur

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-

Sølve Sigerland
Fiolin

Henninge Landaas
 Bratsj

Geir Inge Lotsberg 
Fiolin

Eivind Holtsmark 
Bratsj

Ellen Flesjø 
Cello
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Et ødelagt minnesmerke graves fram 
fra snøen på Saltfjellet i Nordland. 
Restene av en inskripsjonsplate for-
teller om skjebnen til tusener av 
sovjetrussiske krigsfanger som døde 
i Norge under den 2. verdenskrig. 
Disse visuelle sporene fra vår glemte 
krigshistorie kan oppleves i utstilling-
en Inscriptions av billedkunstneren 
og journalisten Eirik Audunson Skaar. 
Gjennom video, skulptur og tekst 
uttrykker han spenningsforholdet 
mellom kollektivt minne og faktisk 
historie.

Fredag 20. mai kl. 11.00 

ÅPNING AV NY UTSTILLING
INSCRIPTIONS
Tre verk til minne om russiske krigsfanger

Kunstneren Eirik Audunson Skaar 
undersøker krigsminnesmerker 
og leter etter visuelle uttrykk for 
erindringskulturen etter den 
2. verdenskrig.

Ødelagt minnesmerke på Saltfjellet – 

april 2015
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Lørdag 21. mai kl. 14.00 

FOREDRAG
KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

NORSKE JØDISKE KVINNER UNDER ANNEN VERDENSKRIG 
- OG TAUSHETEN ETTERPÅ

v/ Irene Levin

Litteraturen om 2. verdenskrig har 
ofte framstilt jødene som passive 
ofre. I disse fortellingene er kvin-
nene som regel fraværende. Siden 
de norsk-jødiske kvinnene ikke ble 
arrestert den første delen av krigen, 
kan man spørre om det ga dem et 
visst handlingsrom.

Etter massearrestasjonene av jødiske 
menn den 26. oktober 1942, prøvde 
kvinnene så langt det var mulig å 
bringe pakker til de arresterte og å 
finne skjulesteder til dem som lå i 
dekning. Men gjorde denne mulighet-
en kvinnene særlig sårbare i tiden 
etter krigen?

Irene Levin 
er professor 
emerita ved 
Høgskolen 
i Oslo og 
Akershus. I tillegg til en samfunns-
vitenskapelig produksjon, har hun 
i senere årene også skrevet om 
«det norske Holocaust» og jødenes 
integrering i Norge.    
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Søndag 22. mai kl.14.00 

KONSERT

CLEVE
BRAHMS

KLAVERKVINTETTER
A. Halfdan Cleve: Klaverkvintett
B. Johannes Brahms: Klaverkvintett op.34  f-moll

Priser: Voksne kr. 200,- honnør kr.150,-  barn/studenter kr.100,-

Sanae Yosida
Klaver

Allison Rayner
 Fioliner

Tor Johan Bøen 
Fiolin

Benedicte Royer
Bratsj

Aurelienne Brauner
Cello
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Søndag 29. mai kl. 14.00 

SAMTALE
STL 20 ÅR 
Hvem tror de at de er?
Er det de som skal redde oss fra religionskonflikter i Norge? 
v/ Anne Sender, Bente Sandvig og Cora Alexa Døving

Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn feirer 20-års 
jubileum, men hva har de å feire? Har rådet fungert som 
livssynssamfunnenes interne dialogforum, eller er de ska-
pere av ny politikk i møterommet mellom den sekulære 
staten og livssynsmangfold? Panelet vil presentere noen av 
de viktigste sakene til Samarbeidsrådet i lys av spørsmålet 
om hvilke spor de har satt i norsk politikk og samfunn. 

Anne Sender er sekretariatsleder 
i STL. Tidligere har hun bl.a. vært 
forstander i Det Mosaiske Trossam-
fund i Oslo

Bente Sandvig er fagsjef ved 
Human-Etisk forbund og nestleder i 
styret ved HL-senteret

Cora Alexa Døving er seniorforsker 
ved HL-senteret
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Torsdag 2. og fredag 3. juni – tidspunkt? 

INTERNASJONAL KONFERANSE
THE FUTURE OF THE SOVIET PAST: 
The Politics of History in Contemporary Russia
Språk: engelsk 

Referanser til sovjetisk fortid, og da 
spesielt seieren over Hitlers Tyskland, 
spiller en viktig rolle i dagens politiske 
utforming i Russland. Når monu-
menter til ære for Stalin stadig settes 
opp og minnene om Gulag falmer, har 
historien i økende grad blitt et «poli-
tisk gissel» i Putins Russland. Denne 
konferansen vil diskutere status for 
historieskriving og historiefortelling i 
Russland fra slutten av 1980-tallet og 
fram til i dag. 

Påmelding innen 20 mai: 
arrangement@hlsenteret.no

JUNI

Fra avdukingen av en statue til Stalins ære, 8. mai 2010 – 
i byen Tambov. 45 mil sørøst for Moskva  
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Utstillingen forteller om stalinistiske 
masseforbrytelser og deres varige 
effekt på samfunnet – sett gjennom 
én familiehistorie. Utstillingen er pro-
dusert av HL-senteret. 

Kuratorer: Hanne Steien og Anton 
Weiss-Wendt

TORSDAG 2. JUNI KL. 13.00 

UTSTILLING
ÅPNING NY UTSTILLING:
GULAG: ONE STORY AT A TIME 
- en historie om gangen

Fra en Gulag-leir i Kazakstan i 1953. Her sitter barn av fanger 
sammen med sin skolelærer. I midten, øverste rad, står Yuri - 
da fem år. Han er en av hovedpersonene i utstillingen.
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Den tyske nasjonalsosialismen bruk-
te rettsapparatet som en viktig del av 
undertrykkelse av opposisjon og for 
å utvikle et samfunn bygget på før-
erprinsipp og folkefellesskap. Nor-
ske domstoler ble konfrontert med 
dette gjennom den tyske okkupas-
jonen. Nasjonal samling hadde en 
klar strategi for nazifisering av retts-
vesenet og retten. Foredraget vil 
belyse norske og tyske dommere i 
innsats for og i krig med nasjonalso-
sialismen.

Hans Petter Graver er professor 
ved Det juridiske 
fakultet, UiO. I de 
Han har bl.a. vært 
særlig opptatt av 
hvordan rettsstat-
ens dommere og 
rettslige institusjon-
er har latt seg bruke 
i tjeneste for autoritære makthavere. 
Dette er belyst gjennom bøkene 
Judges Against Justice, On Judges 
when the Rule of Law is Under Attack 
og Dommernes Krig, Den tyske okku-
pasjonen 1940-1945 og den norske 
rettsstaten.

Lørdag 4. juni kl. 14.00 

FOREDRAG
KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR
Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

DOMMERNES KRIG
v/ Hans Petter Graver
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Søndag 5. juni kl. 14.00 

TEATERFORESTILLING
“VI ER NORGES RETTE SYMBOLER: VI ER KJÆRLIGHETEN OG FRIHETEN”
Familieforestilling ved Grav litteratur- og teatergruppe 

Gjennom dialog, dikt, drama og dans 
markerer barn (6-14 år) Henrik Wergelands 
fødselsdag noen dager senere – 17. juni. 

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

Maj-Christel
Skramstad 

Anne Jorunn 
Kydland 

Liv Cecilie 
Birkeland 

Anne Jorunn Kydland Liv Cecilie Birkeland
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