
Krig, okkupasjon og historisk arv
En oversikt over gjennomførte arrangement i serien "Krig, okkupasjon og historisk arv" 2015-2019 

En foredragsserie i samarbeid mellom UiO og HL-senteret

År Dato Tittel Foredragsholder Programteksten

2015 31.1. Veien inn i krigen

Professor emeritus ved UiO, 

Ole Kristian Grimnes

Norge ble deltager i 2. verdenskrig da regjeringen Nygaardsvold om 

morgenen 9. april 1940 vedtok å ta kampen opp mot den tyske 

overfallsmakten. Deretter sto Kongen og Regjeringen i spissen for Det 

konstitusjonelle Norges krig hjemme og ute i fem år. NS-Norge var et 

annet Norge, som førte det norske samfunnet inn i 

nasjonalsosialistenes ideologiske krig. Det tredje Norge var Motstands-

Norge som drev sin egen form for krig i protest mot den tyske 

okkupasjonen. Forelesningen tar for seg hvordan Norges vei inn i 

krigen må forstås ikke som én vei, men som en vei som forgrenet seg i 

tre forskjellige retninger.

28.2. Forræderen og hans parti

Historiker og professor 

emeritus ved UiO, Hans 

Fredrik Dahl (Aulaen)

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?

21.3.

Alt hva mødrene har kjempet. 

Kvinner motstand 1940-45

Historiker og forfatter Mari 

Jonassen

Alle har hørt om Max Manus, Kjakan og gutta på skauen. Færre har 

hørt om kvinnene som gikk inn i motstandskampen under andre 

verdenskrig. At også kvinner fikk skytetrening og bar våpen, at kvinner 

ledet motstandsgrupper og drev spionasje, at de hjalp til i 

sabotasjeaksjoner i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten er en 

underkommunisert del av den norske krigshistorien. 

9.4.

Militær motstand, javisst, men var 

ikke den sivile motstand viktigst i 

Norge?

Leder for Norges 

Hjemmefrontsmuseum, 

Arnfinn Moland

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 sikkerhet for at de med hele sin kraft 

vil medvirke til den politiske nyordning, kan avskjediges fra tjenesten”. 

Flere yrkesgrupper ble stilt på prøve. 

25.4.

Barbarossa i Nord. De blodige 

kampene på Nordkalotten 1941-44

Journalist og forfatter Alf R. 

Jacobsen

Hitler var overbevist om at Murmansk ville falle da han i 1941 ga ordre 

om å angripe det nordvestlige Sovjetunionen fra baser i Norge og 

Finland.  I løpet av noen uker var 50 000 tysker og russere drept i et av 

Hitlers første nederlag.

9.5.

Okkupasjonssamfunn og hverdag 

–  mennesker, liv og virke

Historiker og direktør ved 

HL-senteret, Guri Hjeltnes

Hva slags liv levde folk flest under okkupasjonen? Foredraget går inn i 

livet til menn, kvinner og barn i det tyskokkuperte Norge - med økende 

rasjonering, 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. 

30.5.

Krigens fortellinger – hvilke 

stemmer, hva har de fortalt?

Historiker Synne Corell og 

professor ved UiO, Øystein 

Sørensen

Synne Corell vil ta for seg hvordan vår kollektive forståelse av 

okkupasjonshistorien er blitt til - og belyse hva felleskapet "vi" av 

nordmenn handlet om. Noe som fikk konsekvenser for fremstillingene 

av bl.a. deportasjonen av de norske jødene og kvinnenes krigsinnsats. 

Øystein Sørensen vil fokuserere på den store interesse det er for krigen 

-  og hvordan de viktige fortellingene om Norge under krigen har 

utviklet seg fra 1945 og frem til i dag. Han belyser også stridsspørsmål 

fra rettsoppgjøret som har preget forståelsen av det som skjedde 

under krigen.

5.9.

Okkupasjonsregimer i det tysk-

dominerte Europa 1939-1945. En 

typologi

Professor og tidligere 

direktør ved HL-senteret, 

Odd-Bjørn Fure

Historiker Odd-Bjørn Fure belyser i dette foredraget hvordan de tyske 

okkupasjonsregimene var meget forskjellige og fundert på ulike 

hensyn. De viktigste av disse var majoritetsbefolkningens plassering i 

nazistenes trosforestillinger om rasehierarkier, territorienes 

geostrategiske betydning og landenes ressurser for krigføringen.



10.10.

Deportasjonen av jøder fra Norge 

under 2. verdenskrig. Antijødisk 

politikk i Norge i europeisk 

perspektiv

Historiker og forfatter 

Bjarte Bruland

For tyske nazister så vel som norske nasjonalsosialister var «jøden» 

hovedfienden i en skjebnekamp mellom verdens raser. Det var logisk 

for dem at jødene sto bak både kapitalisme og kommunisme, 

modernisme og liberalisme; at selve motstandskampen mot den 

nazistiske okkupasjon var et resultat av «jødisk innflytelse». Den 

nazistiske ideologi var også en konspiratorisk-rasistisk ideologi, der 

hatet mot «jøden», både ideologisk og fysisk, sto i sentrum. Dette var 

bakteppet for de skjebnesvangre hendelser som ledet fram mot 

deportasjonen av jødene. Foredraget setter hendelsene i Norge i et 

europeisk perspektiv.

31.10.

SS-staten Norge. De norske 

Waffen-SS-frivillige og Himmlers 

planer for Norge

Seniorforsker ved HL-

senteret, Terje Emberland

Av alle tyske instanser var det SS som hadde de mest ambisiøse og 

langsiktig mål i det okkuperte Norge. Opprettelsen av en tysk 

sivilforvaltning under Reichskommissar Terboven ga SS stor makt til å 

forsøke å gjennomføre ambisjonene om rask innlemmelse i fremtidens 

storgermanske rike.

7.11.

Makt, motmakt og avmakt. 

Nazifiseringsfremstøt og 

holdningskamp på universitetet 

1940-1943

Historiker og direktør ved 

Telemark Museum, Jorunn 

Sem Fure

Studentersamfunnet ble oppløst av okkupasjonsmyndighetene 24. 

september 1940 etter en foredragskveld der talerne og tilhørerne 

markerte en antinazistisk front. Dette var siste gang på fem år det frie 

ord ble benyttet fra den tradisjonsrike akademiske talerstolen. 

Studentersamfunnet ble oppløst av okkupasjonsmyndighetene 24. 

september 1940 etter en foredragskveld der talerne og tilhørerne 

markerte en antinazistisk front. Dette var siste gang på fem år det frie 

ord ble benyttet fra den tradisjonsrike akademiske talerstolen.

5.12.

Veien inn i krigen – og ut av den. 

Krigsårene og de lange linjer

Professor emeritus ved UiO, 

Ole Kristian Grimnes

Årene 1940-45 hører til de «store» årene i vår nasjonale historie, ved 

siden av 1814 og 1905. Hvordan fortoner de seg i et slikt perspektiv? 

Hvilke lange linjer kan vi trekke gjennom krigstiden?

År Dato Tittel Foredragsholder Programteksten

2016 13.2. Oppgjøret som rystet Norge

Historiker og Professor 

emeritus ved UiO, Hans 

Fredrik Dahl

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 fortsatt 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, undersøkelser som kaster nytt lys over 

oppgjøret. 

9.4.

Ragnar Ulstein i samtale med Guri 

Hjeltnes

Krigsveteran, historiker og 

journalist, Ragnar Ulstein og 

historiker og direktør ved 

HL-senteret,  Guri Hjeltnes

Motstandsmannen Ragnar Ulstein ser tilbake på krigsårene. Hvilke valg 

tok han selv den gang? Hvilken betydning og hvilke konsekvenser fikk 

innsatsen hans? Hva har vært drivkreftene i hans forfatterskap.  Ragnar 

Ulstein er krigsveteran, historiker og journalist. Under den 2. 

verdenskrig flyktet han til Storbritannia og ble med i Kompani Linge. 

Etter 2. verdenskrig har han nedlagt et stort arbeid med å skrive om 

krig og okkupasjon. 

21.5.

Norske jødiske kvinner under 

annen verdenskrig – og tausheten 

etterpå

Professor emerita ved 

Høgskolen i Oslo, Irene Levin

Litteraturen om 2. verdenskrig har ofte framstilt jødene som passive 

ofre. I disse fortellingene er kvinnene som regel fraværende. Siden de 

norsk-jødiske kvinnene ikke ble arrestert under krigens første del, 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 

muligheten kvinnene særlig sårbare etter krigen?

4.6. Dommernes krig

Professor ved UiO, Hans 

Petter Graver

Professor Hans Petter Graver vil i foredraget "Dommernes krig" belyse 

norske og tyske dommeres innsats for, og mot, nasjonalsosialismen. 

Den tyske nasjonalsosialismen brukte rettsapparatet som en viktig del 

av undertrykkelse av opposisjon og for å utvikle et samfunn bygget på 

førerprinsipp og folkefellesskap.

24.9.

Krigsseilerne i krig og fred og 

oppgjør

Historiker og direktør ved 

HL-senteret, Guri Hjeltnes

Norske sjøfolk deltok i de fleste store sjøslag, i Atlanterhavet, 

Middelhavet, Det indiske hav og Stillehavet, i ishavskonvoiene på 

Murmansk, og deltok i praktisk talt alle landgangsoperasjoner i 

Europa. Hvordan ble sjøfolkene mottatt ved hjemkomsten? Hvorfor ble 

krigsseilerne virvlet inn i konflikten om Nortraships hemmelige fond?  

Hvordan var det mulig at denne store innsatsen ikke ble erkjent før 

mange tiår etter 2. verdenskrig.



12.11.

Å holde hjulene i gang? Kampen 

om norsk lettmetall (1940-45)

Førsteamanuensis ved 

NTNU, Anette Homlong 

Storeide

En av de største tyske økonomiske satsingene i Norge under 

okkupasjonen var storstilt oppbygging av lettmetallindustri til fordel 

for tysk flyproduksjon. I dette foredraget tar Anette Homlong Storeide 

utgangspunkt i Administrasjonsrådets oppfordring til norsk industri om 

"å holde hjulene i gang" etter den kaotiske situasjonen som oppsto 

som følge av det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. Dette ble 

starten på et fem år langt dilemma: Hvor gikk grensen mellom å holde 

produksjon og sysselsetting oppe, og uakseptabel kollaborasjon med 

okkupasjonsmakten?

26.11.

Jødiske barn og unge på flukt fra 

det norske Holocaust

Sosionom og historiker, 

Birgit H. Rimstad

Under massearrestasjonene av jøder i Norge høsten 1942, klarte flere 

hundre jødiske barn og unge å flykte til Sverige. De individuelle 

opplevelsene til dem som på denne måten overlevde det norske 

Holocaust, løftes fram i dette foredraget av historiker og forfatter Birgit 

H. Rimstad. 

3.12. Jøder og "kunstige jøder"

Seniorforsker ved HL-

senteret, Terje Emberland

Hvilken rolle spiller konspirasjonsforestillinger innen det nazistiske og 

høyreradikale forestillingsunivers? Hvordan ble 

sammensvergelsesanklager brukt av Nasjonal Samling, både i kampen 

mot politiske fiender og i interne stridigheter før krigen? Hvilken rolle 

spilte de i maktkampene mellom Nasjonal Samling og ulike tyske 

instanser, deriblant SS, under okkupasjonen?

År Dato Tittel Foredragsholder Programteksten

2017 11.3.

Brent jord 1944-1945. Heltene. 

Ofrene. De skyldige Forfatter Asbjørn Jaklin

50 000 tvangsevakuerte og 12.000 nedbrente hus var blant de synlige 

resultatene etter «brent jords taktikk» i Finnmark og Nord-Troms. Det 

var store lidelser, og mange helter. Hva gjorde den norske regjering i 

ettertid, og hvorfor ble øverstkomanderende Lothar Rendulic frifunnet 

i Nürnberg?

25.3.

"Operasjon asfalt" – kald krig om 

krigsgraver

Historiker Marianne 

Neerland Soleim

I 1951 pågikk «Operasjon asfalt» - omfattende flytting av levningene 

etter døde, sovjetiske krigsfanger. Historiker Marianne Neerland 

Soleim ser i dette foredraget på bakgrunnen for at det skjedde, og 

reaksjonene hos lokalbefolkningen. Og hvorfor ble gravene senere 

sentrale i det norsk-sovjetiske samarbeidet?

1.4. Organisation Todt

Professor ved NTNU, Hans 

Otto Frøland

Organisation Todt (OT) bestod av prosjektingeniører og dens formål 

var å bygge. Samtidig var den gjennomsyret av Hitlers nazisme. I Norge 

var OT den største byggherren og den største forbrukeren av 

tvangsarbeidskraft under krigen. Likevel har den fått liten 

oppmerksomhet. Hans Otto Frøland ser spesielt på hvilken 

organisasjon OT var, hvorfor den kom til Norge, hvordan den virket og 

hva som ble virkningene.

6.5.

Farlig og nødvendig – transport og 

reise mellom Festung Norwegen 

og Riket 1940-1945 Historiker Berit Nøkleby

I dette foredraget tar historiker Berit Nøkleby for seg en lite påaktet 

side ved vår krigshistorie. Etter hvert som krigen utviklet seg ble Norge 

nærmest en øy for okkupasjonsmakten, og forsyningslinjene 

innenlands var lange. Sjøveien var viktigst, men farlig - på grunn av 

værforholdene og trusselen fra Royal Navy.

10.6. Tidsvitne Edith Notowicz

Tidsvitne Edith Notowicz og 

historiker og direktør ved 

HL-senteret, Guri Hjeltnes

Mens hele hennes familie ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer, 

overlevde Edith Notowicz dr. Mengeles medisinske eksperimenter i 

Auschwitz. Hun var bare 15 år gammel da krigen sluttet. Hvordan er 

det mulig - både å overleve, og å fortsette livet?

21.10.

Et uønsket folk. Hvordan 66 

norske rom endte i Auschwitz

Historiker ved HL-senteret, 

Carl Emil Vogt

Historiker Carl Emil Vogt legger fram ny forskning om norske roms 

skjebne før, under og etter andre verdenskrig. Norsk "sigøynerpolitikk" 

gikk fra 1927 ut på å nekte rom adgang til landet gjennom den såkalte 

sigøynerparagrafen. Tvunget ut av landet strandet en gruppe rom i 

Belgia og ble deportert derfra i 1944 til Auschwitz. Bare fire av 66 

overlevde. Noen satt også i egne franske konsentrasjonsleirer for 

"nomader". 
 

4.11. Kongehuset i krig

Forfatter Tor Bomann-

Larsen

Haakon VIIs betydning for Norge har aldri vært større enn i de fem 

årene da han befant seg på fremmed jord. I London opplevde kong 

Haakon ikke bare å bli offer for tyskernes bombardement, men der 

mottok han også telegrammet hvor hans egne landsmenn bønnfalt 

ham om å abdisere. Kongens nei til Stortingets presidentskap 

sommeren 1940 skulle få en dypere betydning enn det han hadde gitt 

Hitlers sendemann i april.



25.11.

Da de jødiske barna flyktet til 

Norge

Filmskaper og forfatter Nina 

Grünfeld

Filmskaper og forfatter Nina Grünfeld vil med utgangspunkt i filmen og 

boken «Ninas barn» (NRK og Kagge forlag 2015), fortelle om de jødiske 

barna som kom fra Østerrike og Tsjekkoslovakia til Norge på slutten av 

1930-tallet som norgeshistoriens første politiske barneflyktninger. 

Grünfeld vil i foredraget vise klipp fra filmen, lese fra boken og trekke 

linjer fram til i dag ved også å fortelle om hvordan barnas liv ble etter 

krigen.

2.12.

Himmlers hemmelige nettverk i 

Skandinavia

Seniorforsker ved HL-

senteret, Terje Emberland

Ny forskning viser at Himmler og hans SS-organisasjon i flere år før 

Hitlers maktovertakelse i 1933 arbeidet systematisk og i det skjulte for 

å  etablere et nettverk av pålitelige støttespillere i Skandinavia. 

Holocaust-senterets seniorforsker Terje Emberland har gjennomgått til 

nå ukjent arkivmateriale i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland som 

belyser hva som  kjennetegnet denne hemmelige utenriks-politikken, 

hvem som var Himmlers norske, svenske og danske venner og hva SS 

ville bruke dem til.

År Dato Tittel Foredragsholder Programteksten

2018 10.2.

Kan man leke når huset brenner? 

2. verdenskrig og norsk idrett

 Historiker Matti Goksøyr og 

historiker Finn Olstad

Idretten var en viktig del av norsk sivil motstand under 2. verdenskrig. 

Med bakgrunn i den nylig utkomne boka Skjebnekamp. Norsk idrett 

under okkupasjonen 1940-1945 vil Matti Goksøyr og Finn Olstad 

snakke om den spesielle stillingen norsk idrett inntok under 

okkupasjonen, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

17.3.

Trygve Lie, Londonregjeringen og 

jødene

Historiker og direktør ved 

HL-senteret, Guri Hjeltnes

Det er 75 år siden de store deportasjonene av jøder fra Norge. Hvordan 

så London-regjeringen på de dramatiske arrestasjonene og 

deportasjonene i 1942 og 1943? Hva visste de allierte, hva forsto man, 

hva gjorde utenriksminister og regjeringen Nygaardsvold? 

7.4. Otto Ruge: Hærføreren

Professor ved UiT, Tom 

Kristiansen

Otto Ruge ble utnevnt til øverste militære sjef to dager etter det tyske 

angrepet 9. april. På det politiske og strategiske plan spilte Ruge en 

avgjørende rolle i at Norge valgte krigen, og han bidro avgjørende til at 

landet fikk en plass i den store krigsalliansen resten av krigen.

5.5.

1968 – Etterkrigstidens oppgjør 

med nazismen

Historiker og professor 

emeritus ved UiO, Hans 

Fredrik Dahl og 

førsteamanuensis ved 

NTNU/Falstadsenteret, 

Anette Homlong Storeide.

Hva skjedde under etterkrigsgenerasjonens oppgjør med nazismen i 

Tyskland? Hva skjedde i Europa for øvrig, og i Norge? 

Førsteamanuensis Anette Homlong Storeide ved NTNU/Falstadsenteret 

og professor emeritus Hans Fredrik Dahl ved Universitet i Oslo i 

samtale om generasjonskonflikter og historiske temaer rundt 1968.

2.6. Alf Larsen og "jødeproblemet"

Idéhistoriker og professor 

emeritus ved UiO, Jan-Erik 

Ebbestad Hansen

Dikteren Alf Larsen etterlot seg et manuskript der han står frem som 

norsk litteraturs største antisemitt. “Jødeproblemet” ble skrevet etter 

andre verdenskrig og avslører et glødende jødehat. Idéhistoriker og 

professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Jan-Erik Ebbestad Hansen 

forteller om dette ukjente kapitlet i jødehatets norske historie.

15.9. Leksikon om lys og mørke Forfatter Simon Stranger

Hvilken historie skjuler seg bak en snublestein?  Med utgangspunkt i 

sin ferske og kritikerroste roman «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. Professor emirita Irene Levin kommenterer.

13.10.

Den norske NS-staten og kampen 

om den nasjonalsosialistiske 

revolusjon

Professor emeritus ved UiO, 

Ole-Kristian Grimnes

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.

10.11. Krystallnatten – 80-årsmarkering

Professor emeritus ved UiO, 

Einhart Lorenz og 

forstander ved Det 

Mosaiske Trossamfund i 

Oslo, Ervin Kohn

Enkelte datoer i europeisk historie må ikke bli glemt. Den 9. november 

1938, da pogromene mot jødene i Tyskland, Østerrike og det 

tyskokkuperte Tsjekkoslovakia ble gjennomført i statlig regi, er en slik 

dag. Foredrag av professor Einhart Lorenz og samtale mellom 

forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn og HL-direktør Guri 

Hjeltnes. 



24.11.

Om å overleve. Theresienstadt-

overlevende Inge Auerbacher 

samtaler med Guri Hjeltnes

Theresienstadt-

overlevende, Inge 

Aurbacher og historiker og 

direktør ved HL-senteret,  

Guri Hjeltnes

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 konsentrasjonsleiren Theresienstadt, som 

hun og foreldrene overlevde. USA ble familiens nye bosted og 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.

1.12.

75-årsmarkering av 

studentarrestasjonene ved UiO

Historiker og direktør ved 

Telemark Museum, Jorunn 

Sem Fure

For ganske nøyaktig 75 år siden arresterte den tyske 

okkupasjonsmakten rundt 1200 mannlige studenter i UiO sin  aula. 

Historiker og direktør ved Telemark museum, Jorunn Sem Fure, 

snakket 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.

20.12. Krigens fortellinger

Øystein Sørensen, Marte 

Michelet, Olav Njølstad, 

Synne Corell, Bjarte 

Bruland, Frode Færøy, Tom 

Kristiansen, Espen Søbye, 

Hans Fredrik Dahl, Irene 

Levin, Mats Tangestuen, 

Rita Abrahamsen, Mona 

Rinvej. Møteledere: Guri 

Hjeltnes, Øivind Kopperud

Seminaret "Krigens fortellinger" i Samfunnssalen i Oslo sentrum ble 

arrangert for å drøfte det Marte Michelet kaller «en sensitiv 

blindsone» i norsk okkupasjonshistorie. Seminaret bestod av 

innledninger som gav ulike perspektiver, og som gikk inn i punkter om 

hjemmefront, antisemittisme, varsler og penger, med påfølgende 

diskusjoner. Målet var å gi de 500 publikummerne i salen og de som 

fulgte strømmingen et overblikk over hva vi vet i dag og hva det er 

viktig å finne mer ut av i framtiden.

År Dato Tittel Foredragsholder Programteksten

2019 2.3.

Geldmacher-nettverket – et ukjent 

tysk-norsk motstandsnettverk

Professor emeritus i historie 

fra Høgskolen i Innlandet 

Tore Pryser

Den tyske forretningsmannen Wolfgang Geldmacher og hans norske 

kone, Randi Eckhoff, hadde begge viktige antinazistiske forbindelser. 

De utviklet et nettverk som spilte en viktig rolle under 2. verdenskrig, 

bl. a. når det gjaldt å varsle jøder om aksjonen mot dem høsten 1942. 

Viktige personer i nettverket var oberstløytnant Theodor Steltzer 

(bildet), sosiologen Arvid Brodersen og flere andre nordmenn og 

tyskere.

30.3.

Det norske demokratiet og dets 

fiender 1918-2018

Førstelektor ved Bjørknes 

Høyskole, Nik Brandal og  

professor ved UiO, Øystein 

Sørensen

For hundre år siden ble det norske demokratiet utfordret av 

revolusjonære kommunister. Senere har det vært ulike former for 

ekstremisme i Norge både til høyre og venstre, med terroraksjonen 22. 

juli 2011 som det verste angrepet på demokratiet i moderne tid. I 

økende grad ser man også antidemokratiske islamistiske strømninger i 

Norge. Så langt har det norske demokratiet vist stor motstandskraft, 

men er politisk ekstremisme en trussel mot demokratiet i dag. Og er 

det noe å lære av erfaringer fra mellomkrigstiden?

6.4.

Okkupasjonstidens høyesterett – 

en domstol i Quislings tjeneste?

Professor ved UiO, Hans 

Petter Graver

Klarte domstoler og dommere å bevare sin uavhengighet under 2. 

verdenskrig? Hvordan foregikk det politiske presset mot domstoler og 

nazifiseringen av rettsvesenet? Hans Petter Graver tar et oppgjør med 

de nedarvede forestillingene om at domstolen var et politisk organ for 

NS. Dommere utnevnt av Nasjonal Samling opptrådte stort sett som 

helt ordinære dommere i en ordinær høyesterett

27.4. Mein Kampf – Hva slags bok?

Professor ved UiB, 

Christhard Hoffman, 

seniorforsker ved HL-

senteret Terje Emberland 

og førsteamanuensis ved 

OsloMet, Anders Kjøstvedt

Mein Kampf gir et bilde av Hitlers selvoppfatning og hans program. Her 

gir han sin politiske skildring av møtet med jødene i Wien og 

forbitrelsen etter det tyske tapet i første verdenskrig. I 2019 utkommer 

en ny utgave på norsk med kommentarer. Hva slags bok er dette? 

Hvorfor disse nyutgivelsene av et antisemittisk hovedverk?


