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Husk å melde deg på HL-senterets  
nyhetsbrev (hlsenteret.no) og 
følg oss på FB      Twitter      og LinkedIn
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HL-senterets tilbygg MINO 
vil stå ferdig i 2021



Årets vårprogram på HL-senteret er rikt både på krigs- 
og minoritetstema. Tema spenner fra det lite kjente 
assyriske folkemordet i 2015 til dagens syriafarere og IS. 

I 2020 er det 75 år siden andre verdenskrig tok 
slutt. Dette stod som fokus under markeringen av 

 årets internasjonale holocaustdag den 27. januar, og det er 
omdreiningspunktet i HL-senterets vårprogram. Litteraturviter Jacob 
Lothe vil minne oss om hvorfor tidsvitnene har vært og er så sentrale 
i den kollektive traumebehandlingen av Holocaust. Filmskaper Nina 
Grünfeld og forsker Irene Levin kommer med sterke personlige 
beretninger om henholdsvis sin farmor og mor. Selv gleder meg jeg 
stort til å få samtale med tidsvitnene Ivar Bermann, Else Ullmann og 
Harriet Altmann i mai. 

Foredragsserien om andre verdenskrig som HL-senteret arrangerer 
sammen med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 
og Eckbos Legat, fortsetter på Litteraturhuset i Oslo. I vår retter vi 
søkelyset mot Norge og Nordens rolle under andre verdenskrig, med 
ett unntak: Antony Beevor 30. mars. 

Velkommen til HL-senterets vårprogram!

Guri Hjeltnes
Direktør

Vårsesongen på HL-senteret inkluderer tre svært 
spennende konserter. Legendariske Oslo Trio, med Aage 
Kvalbein, Stig Nilsson og Jens Harald Bratlie innleder 2. 
februar med en av sine få opptredener, der de spiller 
norske toner av Øistein Sommerfeldt og avslutter med 
den berømte klavertrioen av Peter Tsjaikovsky. Søndag 
23. februar vil folkesanger Unni Løvlid og pianist Ingfrid 
Breie Nyhus ta oss inn i en eventyrlig verden bak 

folketonene som Edvard Griegs samlet i sitt opus 66. Til slutt, den 
22. mars, vil pianisten Håkon Austbø presentere to monumentale 
klaververk av Robert Schumann og Maurice Ravel. 

Etter å ha passert 70, ser Austbø i retrospektiv på livet sitt, bl.a. 
med memoarer som forventes å komme ut i løpet av våren. Denne 
konserten blir en del av dette, da han gjentar programmet fra sin 
første plateinnspilling i 1977: To sterkt kontrasterende verk av Ravel 
og Schumann som oppsummerer mye av Austbø kunstneriske profil.

Velkommen!

Håvard Gimse
Musikalsk rådgiver

MERK: HL-senteret ønsker å være aktuelle, så endringer og tilføyinger  
i programmet kan komme – følg med på hlsenteret.no for siste nytt! 

VÅREN 2020
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DEN INTERNASJONALE  
HOLOCAUSTDAGEN 2020

Tid: 15.00—17.30
Arrangør: HL-senteret

Del I: Minnesmerket over deporterte norske jøder, kl. 15.00
Sted: Kongens gate/Akershuskaia

Tekster ved jødiske ungdommer
Tale for regjeringen ved forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Appeller:
For rom: Massimo Dhal
For politiske fanger: Kristin Skogen Lund
For Det Mosaiske Trossamfund: Ervin Kohn
For hovedstaden: ordfører Marianne Borgen
«El Maley Rakhamin» ved kantor Tal Cohen, DMT Oslo

Direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret, leder minnemarkeringen

Del II: Artilleriloftet, Akershus Festning, ca. kl. 15.45
• Mona Levin samtaler med tre generasjoner jøder i Norge: 
Ellinor Major, Harald Korn og Natti (Nethaniel) Philipson
• Musikalsk innslag av Morten Michelsen
• Servering suppe / sosialt samvær

Styreleder Bente Sandvig, HL-senteret, leder programmet

Se opptaket på hlsenteret.no

Mandag

27.

Januar

Foto: HL-senteret



KONSERT 
OSLO TRIO  

Aage Kvalbein, cello, Stig Nilsson, fiolin  
og Jens Harald Bratlie, piano

Tid: 14.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

PROGRAM
Norske toner av Øistein Sommerfeldt  
og Peter Tsjaikovskys klavertrio.

Billetter selges i resepsjonen samme dag.  
Voksne: 250,- Barn og studenter: 150,-

Søndag

02.

Februar
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Foto: Unsplash

NYE TRAUMER: EN GJENÅPNING AV 
FOLKEMORDET PÅ ASSYRERE

Tid: kl. 14.00—15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Hva huskes av folkemordet på assyrerne over hundre år 
etterpå og hvilken relevans har denne forbrytelsen i dag? 

Forsker Andreas Önver Cetrez, førsteamanuensis 
i religionspsykologi og kulturpsykologi ved 
Uppsalauniversitetet og koordinator for Horizon2020-
prosjektet RESPOND, forteller.

Claudia Lenz, forsker ved HL-senteret og professor 
i forebygging av rasisme og antisemittisme ved MF 
vitenskapelige høgskole, leder møtet.

Søndag

09.
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KRIG I PAKTENS TEGN: NORDEN OG  
DET TYSK-SOVJETISKE SAMARBEIDET 1939–1941

Tid: kl. 18.00—20.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø  
– Norges arktiske universitet

6

Den strategiske utviklingen i Norden før krigen 
kjennetegnes ved at regionen ble en faktor i stormaktenes 
diplomatiske, strategiske og økonomiske kalkyler. Men 
politikken endret seg som følge av ikke-angrepspakten 
mellom Sovjetunionen og Tyskland i august 1939. Hvordan 
ble de langsiktige strategiske målsettinger påvirket av 
dette?

Foredragsholder: Professor Rolf Hobson, Institutt for 
forsvarsstudier (University of Leeds 2019/2020).

Kommentarer ved professor Sven G. Holtsmark og forsker 
Gunnar D. Hatlehol, begge ved Institutt for forsvarsstudier.

Lett servering. 

ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk

I 2020 markeres et stort 75 års frigjøringsjubileum, ved 
andre verdenskrigs slutt. HL-senteret og Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet, inviterer til en åpen 
forelesningsserie for å belyse det som skjedde og hvorfor – 
med blikk på vår egen tid. Hva betydde katastrofen for oss 
i dag? Serien støttes av Eckbos Legat.

Foto: Wikipedia

Oktober  Januar

Torsdag 

13.

Februar



KONSERT 
FOLKESANGER UNNI LØVLID OG 

 FOLKEMUSIKKPIANISTEN INGFRID BREIE NYHUS

Tid: 14.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

PROGRAM
Folketonene bak Griegs opus 66 

Billetter selges i resepsjonen samme dag.  
Voksne: 250,- Barn og studenter: 150,-

Søndag

23.

Foto: Unsplash

Februar

Program våren 2020
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TORTURFORBUDET I 2020: TORTUR  
I LYS AV VÆPNET KONFLIKT OG MIGRASJON

Tid: kl. kl. 14.00—15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Velkommen til søndagsforedrag av Nora Sveaass, psykolog 
og FN-ekspert.

Sveaass vil snakke om hvor det internasjonale torturforbudet 
står i dag og hvordan ulike land håndterer dette forbudet 
samt å kaste et lys på overgrep i lys av væpnet konflikt og 
migrasjon og særlig fokusere på kjønnsbasert vold og retten 
til rehabilitering. Hun vil avslutte med en diskusjon om vårt 
ansvar når det gjelder bistand til kvinner utsatt for denne 
former for vold og hva som kan gjøres for at de ansvarlige 
blir stilt til ansvar for sine handlinger. 

Foredragsholder: Nora Sveaass, psykolog og professor 
emeritus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 
Hun har forsket på flyktninger, menneskerettsbrudd og 
psykologiske konsekvenser av tortur og vold, inkludert 
kvinner utsatt for seksuell vold i krig og konflikt. Hun var 
medlem av FNs torturkomité i to perioder fra 2005 til 2013 
og medlem av FNs underkomite om forebygging av tortur 
fra 2014. Sveaas mottok i 2018 UiOs menneskerettighetspris.

Ingvill T. Plesner, forsker ved HL-senteret, leder møtet.

Søndag

01.

Foto: Unsplash

Mars
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KVINNEDAGEN PÅ HL-SENTERET:  
DRIFTIGE KVINNER

Tid: kl. 14.00—15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Hvordan var tilværelsen til den kvinnelige delen av den 
jødiske befolkningen i mellomkrigstiden? Hva drev de med 
for å livnære seg selv, hvordan kom jødiskhet til uttrykk blant 
dem både individuelt og i foreninger i det jødiske miljøet?

Foredragsholder: Vibeke Kieding Banik er påtroppende 
leder for HL-senterets undervisningsavdeling, og er som 
historiker tilknyttet HL-senterets forskningsprosjekt om 
jødisk liv i dag, og våren 2020 er hun førsteamanuensis i 
samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, leder møtet.

Søndag

08.

Foto: Norsk Folkemuseum
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FELTTOGET I 1940

Tid: kl. 18.00—20.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø  
– Norges arktiske universitet

Felttoget våren 1940 varte i to måneder. I Sør-Norge 
kjempet norske styrker først på egen hånd, deretter med 
fransk og britisk støtte. Den britiske marinen senket ti tyske 
jagere ved Narvik havn 10. og 13. april. Kampene fortsatte 
fram til gjenerobringen 28. mai da den allierte krigsledelsen 
besluttet å trekke seg ut av Norge. Skuffelsen på norsk side 
var overveldende.

Foredragsholder: Professor Tom Kristiansen, UiT Norges 
arktiske universitet.

Kommentar ved tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Lett servering.

Torsdag 

12.

ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk

Foto: Wikipedia

I 2020 markeres et stort 75 års frigjøringsjubileum, ved 
andre verdenskrigs slutt. HL-senteret og Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet, inviterer til en åpen 
forelesningsserie for å belyse det som skjedde og hvorfor – 
med blikk på vår egen tid. Hva betydde katastrofen for oss 
i dag? Serien støttes av Eckbos Legat.

Mars
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1942: RASEFORDOMMER  
OG MUSIKK SOM SKALKESKJUL

Tid: kl. 18.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senterets venneforening

Mandag

7.

Med utgangspunkt i den nylig utgitte boken Propaganda og 
motstand, som handler om musikken under okkupasjonen, 
forteller Harald Herresthal om hvordan nazistene lokket med 
god musikk. Imidlertid forbød de jødisk, amerikansk, russisk 
og såkalt «utartet» musikk av politiske og rasistiske grunner. 
Men musikk kunne også brukes som skalkeskjul, slik offiseren 
Theodor Steltzer gjorde det da han varslet om aksjoner mot 
jøder og studenter.

Foredragsholder: Professor emeritus Harald Herresthal, 
Norges Musikkhøgskole.

Mandag

16.

VENNEFORENINGENS
arrangementer

Foto: Wikipedia

Mars



Foto: Unsplash
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KONSERT 
HÅKON AUSTBØ, piano 

Tid: kl. 14.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

PROGRAM
Klaververk av Robert Schumann og Maurice Ravel

Billetter selges i resepsjonen samme dag.  
Voksne: 250,- Barn og studenter: 150,-.

Søndag

22.

Mars



Foto: HL-senteret

Mars
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Boklansering og åpent seminar
SKIFTENDE GRENSER: ANTISEMITTISME 

OG ISLAMOFOBI I DAGENS NORGE

Tid: 09.30—12.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret 

De siste årenes trakassering og voldelige angrep mot jøder 
og muslimer har vakt bekymring i mange vestlige land. Men 
antisemittisme og islamofobi er ofte sett på som vesentlig 
forskjellige fenomener, ikke minst på grunn av politisk 
polarisering og dypt delte meninger om både innvandring og 
den israelsk-palestinske konflikten. The Shifting Boundaries 
of Prejudice, basert på kvantitative studier og kvalitativ 
forskning, utfordrer denne oppfatningen og argumenterer 
for at antisemittisme og islamofobi i stor grad er beslektede 
fenomener som er knyttet til fremmedfiendtlige ideer i 
befolkningen generelt.

Redaktørene for antologien, Vibeke Moe og Christhard 
Hoffmann, vil skissere hovedargumentene, og noen av 
bidragsyterne vil presentere sine funn. 

Bli med i samtalen, du også!

This book launch and seminar will be held in English. 
Lansering og seminar vil foregå på engelsk.

Mandag

23.
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ANTISEMITTISME PÅ YTRE HØYRE I 
NORGE – FRA 1960-TALLET TIL I DAG

Tid: 14.00—15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

De antijødiske terroraksjonene i Pittsburgh og Poway i 
USA og i Halle i Tyskland, har gjort den høyreekstreme 
antisemittismen til et skremmende aktuelt tema som 
tar opp antisemittismens utbredelse og betydning 
innen høyreekstreme og høyreradikale miljøer i Norge, 
fra 1960-tallet til vår egen tid. Blant spørsmålene 
som drøftes er: Hva kjennetegner de antisemittiske 
konspirasjonsforestillingene og stereotypiene som forfektes 
i høyreekstreme miljøer, og hvilke funksjoner fyller de? 
Hvordan har antisemittismen på ytterste høyre endret seg 
over tid? 

Foredragsholder: Kjetil Braut Simonsen er PhD i historie og 
forsker ved Jødisk museum i Oslo. 

Øivind Kopperud, forsker ved HL-senteret, leder møtet.

Søndag

29.

Foto: Wikipedia

OktoberMars
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VENDEPUNKTET - TURNING POINT  
IN THE SECOND WORLD WAR - 

 TURNING POINT IN THE HOLOCAUST   

Tid: kl. 17.00—19.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø  
– Norges arktiske universitet

Historikere har lenge debattert transformasjonen av 
Holocaust, hvorvidt det Vasily Grossman kalte «Shoah 
ved kuler til Shoah ved gass». Kom ordrene nedenfra eller 
fra toppen? Hitler og Himmler sørget for at ingen skriftlig 
dokumentasjon eksisterer. Antony Beevor argumenterer for 
at nazistenes mål var «den endelige løsning» – uavhengig av 
krigens utfall.

Foredragsholder: Antony Beevor, britisk forfatter og 
historiker.

This lecture will be in English. Foredraget holdes på engelsk. 
NB: Noter tiden.

Lett servering. 

ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk

I 2020 markeres et stort 75 års frigjøringsjubileum, ved 
andre verdenskrigs slutt. HL-senteret og Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet, inviterer til en åpen 
forelesningsserie for å belyse det som skjedde og hvorfor – 
med blikk på vår egen tid. Hva betydde katastrofen for oss 
i dag? Serien støttes av Eckbos Legat.

Foto: Wikipedia

Mandag 

30.

Mars



Foto: HL-senteret

HL-senteret holder  
åpent i påsken – følg 
med på hlsenteret.no  
for informasjon om 
påskeprogrammet!



Foto: HL-senteret

April

Søndag

19.
KOM OG VÆR TURIST I  

EGEN BY  PÅ HL-SENTERET!

Kafeen er klar for innrykk og hagen vårklar. Vi tilbyr et 
spennende program og omvisning i bygg og utstillinger 
gjennom hele dagen:

11.30: Hva skjer på HL-senteret? Lær om MINO!
 
I 2021 står det nye tilbygget MINO ferdig på nordsiden 
av fredede ViIla Grande og skal huse midlertidige 
samtidsutstillinger, undervisningsrom og verksted m.m.  
Hva er planer og ambisjoner?
 
Hør arkitektene fra Transborder Studio presentere tilbygget, 
og fra HL-senterets stab utstillingsdesigner Hanne Steien, 
undervisningsleder Elise Christensen og direktør Guri 
Hjeltnes m fl. Og vi hører gjerne hva publikum tenker.

18
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Mars
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1919

OktoberApril

14.00: Tidsvitnenes fortellinger har varig verdi
 
Foredraget, som er basert på bøkene 
Tidsvitner (2006) og Kvinnelige 
tidsvitner (2013), vil reflektere rundt 
verdien av fortellinger fra Holocaust 75 
år etter slutten på andre verdskrig. 

I 2006 utga Jacob Lothe Tidsvitner 
sammen med Anette Storeide, en 
bok som dokumenterer historiene 
til åtte nordmenn som overlevde 
konsentrasjonsleirer under den andre 
verdenskrig. Boken ble kåret til årets 
bok av Morgenbladets lesere. I 2013 

utga han Kvinnelige tidsvitner som dokumenterer historiene 
til ti jødiske kvinner som overlevde Holocaust. 

Foredragsholder: Jacob Lothe er litteraturviter og professor 
i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. 

Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret, leder møtet.

15.30: Hagevandring i HL-senterets praktfulle historiske 
hage ved landskapsarkitekt Marianne Thomassen



April

2020

Tid: kl. 14.00—15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

MIN UKJENTE FARMOR FRIDA 

I dette foredraget tar Nina Grünfeld utgangspunkt i 
sakprosaboken om hennes ukjente, jødiske farmor Frida, som 
levde et turbulent liv som prostituert i mellomkrigstidens 
Sentral-Europa. Hennes liv var preget av den til enhver 
tid rådende geopolitiske situasjonen. Foredraget handler 
om Europa, om Frida og om det å lete etter sine røtter, og 
rommer temaer som spenner fra nazismen til kvinner i krig 
og slektsforskning.

Foredragsholder: Nina F. Grünfeld er filmskaper, forfatter og 
foredragsholder. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen 
Innlandet hvor hun underviser i regi for dokumentarfilm.

Søndag

26.

Foto: Aschehoug
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Foto: Michael Bueker, Wikimedia 

April

I lys av fagfornyelsen tilbyr HL-senteret et lærerkurs 
som utforsker mulighetene som ligger i undervisning 
om folkemord og tilknyttede tema. Kurset vil rette fokus 
både på selve fagfornyelsen og undervisning om konkrete 
folkemordhendelser, politisk ideologi og konspirasjonsteorier. 
Folkemord er et bredt felt som favner flere av de nye 
kompetansemålene.

LÆRERKURS –  
FOLKEMORD OG FAGFORNYELSE

Tid: 09.00—16.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Mandag

27.

21
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Mai

SVERIGE TUR-RETUR: 
 «DET BLE ET LIV»

Tid: 14.00—15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Om lag 1200 jøder fra Norge flyktet over til Sverige – alene, 
sammen med familie og venner, sammen med voksne eller 
sammen med mange barn. Hvordan opplevde barna det 
å leve i dekning eller å bli loset over grensen? Hvordan 
ble årene i Sverige? Og, nå ved 75 års markeringen av 
frigjøringen av Norge, hva husker de som var barn den 
gangen om hvordan det var å komme tilbake til Norge?

Denne søndagen møtes tre barn som ble reddet i tide og 
unnslapp arrestasjon og deportasjon. Ivar Bermann som var 
4 år gammel, Else Ullmann 8 år og Harriet Altmann 12 år. 
«Det ble et liv», sier Else Ullmann.

Samtalen ledes av Guri Hjeltnes, historiker og direktør ved 
HL-senteret.

Søndag

3.

Foto: Wikipedia
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Mai

FN 75 ÅR: VERDENS MIKROKOSMOS

Tid: kl. 18.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senterets venneforening

Hvordan står det til med årets store 75 års jubilant, FN? 
Mens De forente nasjoner har talt og diskutert i sitt 
mikrokosmos på Manhattan, har folkemord, trosforfølgelse 
og et utall kriger pågått der ute i verden. Hvordan har FNs, 
sikkerhetsråd (som har vetorett), forholdt seg til dette? 
Og hvordan har Norge tenkt å forholde seg til de fem 
faste medlemmene USA, Kina, Russland, Storbritannia og 
Frankrike i fremtiden?

Foredragsholder: Tove Gravdal er journalist og forfatter.

Mandag

4.

VENNEFORENINGENS
arrangementer

Foto: Wikipedia
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JIHADISMENS GUDFAR 

Tid: 14.00—15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

IS-terror og syriafarere har preget nyhetsbildet de senere 
år, men militant islamisme har en lang historie. Den norske 
forskeren Thomas Hegghammer er aktuell med boken The 
Caravan, som ser på hvordan jihadismen oppsto. Boken 
følger det eventyrfylte livet til jihad-ideologen Abdallah 
Azzam, som fram til sin mystiske død i 1989 bidro mer enn 
noen annen til framveksten av den moderne jihadismen. I 
dette foredraget vil Hegghammer presentere historien om 
Abdallah Azzam, en fortelling som involverer både Osama 
bin Laden, popstjernen Cat Stevens og uventede koplinger til 
Skandinavia. 

Foredragsholder: Thomas Hegghammer er seniorforsker ved 
Forsvarets forskningsinstitutt og professor 2 ved Institutt for 
statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Møtet ledes av Christian Berg, kommunikasjonssjef ved 
HL-senteret.

Søndag

10.

Foto: Cambridge University Press

Mai

24
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Foto: Deutsche Kinemathek

April

FILMVISNING 
TYSKLAND, BLEKE MOR

Tid: kl. 18.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senterets venneforening

I Tyskland gifter Hans og Lene seg sommeren 1939 og får 
datteren Anna. Anti-nazisten Hans utkommanderes for å 
angripe Polen, og Lene må oppdra Anna alene. Gjennom en 
lang vandring under krigens siste dager, redder hun henne 
fra sult, bombardementer og soldater. Også Hans overlever, 
men de usynlige skadene er verre enn de synlige. 

Filmen viser sivilbefolkningens overlevelsesvilje og hvor 
vanskelig avnazifiseringen var etter krigen. Den bygger på 
regissør Helma Sanders-Brahms erindringer, som datteren 
Anna. Eva Mattes er uforglemmelig som moren. Filmen vakte 
furore i Tyskland da den ble vist i 1980, men i dag regnes 
den som en klassiker og ble presentert på ny ved Berlinalen 
i 2014. 

Innledning av filmskaper Elsa Kvamme.

Kommentar ved professor Claudia Lenz, MF vitenskapelig 
Høyskole og HL-senteret.

Mandag

11.

VENNEFORENINGENS
arrangementer

Mai

25
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MaiOktober  Mai
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VI SNAKKET IKKE OM HOLOCAUST: 
MOR, JEG OG TAUSHETEN

Tid: 14.00—15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Da Irene Levins mor (Fanny Raskow) skulle flytte inn 
på Jødisk bo- og seniorsenter i Oslo, fant Irene noen 
håndskrevne ark rundt omkring i morens leilighet. Notatene 
oste av dilemmaer og valg. Moren bebreidet seg selv hele 
livet fordi hun ikke hadde reddet sin far. Dette snakket hun 
aldri om, selv om hun bar det med seg hele tiden – som en 
alltid tilstedeværende taushet. 

Etter at den norske stat foretok et historisk og moralsk 
oppgjør midt på 1990-tallet for behandlingen norske jøder 
hadde blitt utsatt for, begynte moren å snakke, men fortalte 
ikke om notatene. Hvorfor? På en underlig måte opplevde 
Irene notatene som sannere, mer endelige, enn samtalene.

Foredragsholder: Irene Levin er professor emerita i sosialt 
arbeid ved Avdeling for samfunnsfag ved OsloMet.

Møtet ledes av Guri Hjeltnes, historiker og direktør ved 
HL-senteret.

Søndag

24.

Foto: Gyldendal
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SKIP, SJØFOLK OG KONVOIFART

Tid: kl. 18.00—20.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø  
– Norges arktiske universitet

I 1940 hadde Norge verdens fjerde største handelsflåte. 
Sjøfolkene seilte på alle verdenshav, i farefulle farvann. 
Handelsflåten og sjøfolkene ble Norges viktigste bidrag til 
de alliertes seier. Nylig er de utenlandske sjøfolkene også 
løftet fram. Krigsseilerregisteret dokumenterer alle sjøfolks 
historie i Nortraship. Hva forteller ny kunnskap oss?

Foredragsholdere: Professor Guri Hjeltnes, direktør ved 
HL-senteret, og Bjørn Tore Rosendahl, forsker ved ARKIVET 
freds- og menneskerettighetssenter.

Kommentar ved forsker Bjørn Terjesen, Sjøkrigsskolen.

Lett servering. 

ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk

I 2020 markeres et stort 75 års frigjøringsjubileum, ved 
andre verdenskrigs slutt. HL-senteret og Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet, inviterer til en åpen 
forelesningsserie for å belyse det som skjedde og hvorfor – 
med blikk på vår egen tid. Hva betydde katastrofen for oss 
i dag? Serien støttes av Eckbos Legat.

Foto: Wikipedia

Torsdag 

28.
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ROSESLOTTET 2020

Månedsskiftet mai/juni

Velkommen til utflukt til den nyåpnede installasjonen 
Roseslottet 2020 ved Frognerseteren! 

Kunstneren Vebjørn Sand ønsker å fortelle historien 
om okkupasjonen av Norge og om de grunnleggende 
prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme som ble 
satt ut av kraft i de fem krigsårene. Installasjonen består av 
tårn, malerier, skulpturer og informasjonsstasjoner.

Mer informasjon kommer i venneforeningens nyhetsbrev og 
på HL-senterets hjemmeside.

VENNEFORENINGENS
arrangementer

Foto: faksimiler fra prosjektskissen 
til roseslottet 2020

Mai
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FAMILIEFORESTILLING VED GRAV  
LITTERATUR- OG TEATERGRUPPE:

MED EN USTANSELIG REGN AV FIOLER

Søndag

7.

Tid: kl. 14.00—15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

I anledning Henrik Wergelands 212-årsdag presenterer barn 
og unge dikt og drama, sang og spill om frihet og toleranse.

Paragraf 2 i Grunnloven av 1814 nektet jøder og jesuitter 
adgang til Norge. Henrik Wergeland appellerte til 
nestekjærlighet og argumenterte for endring av paragrafen 
gjennom artikler og diktning. Noen av tekstene taler direkte 
til barn.

Regi: Liv Cecilie Birkeland, Anne Jorunn Kydland, Asgeir K. 
Lysdahl, Maj-Christel Skramstad.
.

Foto: Wikipedia
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Foto: HL-senteret

NAZISMEN I EUROPA OG I NORGE 

Tid: kl. 18.00—20.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø  
– Norges arktiske universitet

Den ekstreme ideologiseringen av krigen og internasjonale 
relasjoner var et særtrekk ved tiden før og under andre 
verdenskrig. Den aggressive og ekspansive nazismen var en 
drivkraft i å utløse krigen og brutalisere selve krigføringen. 
Hva kjennetegner nazistisk ideologi og bevegelse i Nazi-
Tyskland og hvilke nedslag fikk den her hjemme?

Foredragsholdere: Professor Øystein Sørensen, UiO og 
seniorforsker Terje Emberland, HL-senteret. 

Kommentar ved professor Bernt Hagtvet, Bjørknes 
Høyskole.

Lett servering. 

ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk

I 2020 markeres et stort 75 års frigjøringsjubileum, ved 
andre verdenskrigs slutt. HL-senteret og Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet, inviterer til en åpen 
forelesningsserie for å belyse det som skjedde og hvorfor – 
med blikk på vår egen tid. Hva betydde katastrofen for oss 
i dag? Serien støttes av Eckbos Legat.

Foto: Wikipedia

Torsdag 

11.

30
Program våren 2020



HL-SENTERET

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Villa Grande, Bygdøy. Huk Aveny 56, 0287 Oslo

Parkering / Kafé / Buss nr. 30 til Bygdøyhus
www.hlsenteret.no
Tlf. nr. 22 84 21 00

Ta buss 30 til
HL-senteret!

Åpent 360  
dager i året.


