
PROGRAM VÅREN 2018
Fra den kommende utstillingen “Ruth Maiers korte liv.”



Lørdag 27. januar kl. 18.00

DEN INTERNASJONALE HOLOCAUSTDAGEN

I. Minnesmerket over deporterte norske jøder
Akershuskaia kl. 18.00

Tekstlesning ved jødiske skolebarn
Tale ved regjeringen: Statsråd Jan Tore Sanner

Appeller:
Sunita Lakatosova, representant for rom

Forstander Ervin Kohn, Det Mosaiske 
Trossamfund i Oslo

Sang ved kantor Tal Cohen, Det Mosaiske 
Trossamfund i Oslo
 
Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret,  
leder minnemarkeringen

 
II. Fanehallen, Akershus Festning, kl. 18.45
Servering av suppe

Sang ved Solfrid Molland – hentet fra teaterforestillingen 
om Carl Fredriksens transport

Rolf Golombek, styreleder ved HL-senteret,  
leder arrangementet
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FEBRUARSøndag 4. februar kl. 14.00

HØYREEKSTREM VOLD 
I VEST-EUROPA ETTER 1945

Statsviter Jacob Aasland Ravndal tar for seg utviklingen av høyre- 
ekstrem terrorisme og vold i Vest-Europa fra 1945. Hvor stort er om-
fanget av denne typen politisk vold, hvem står bak angrepene, hvem 
blir angrepet, og hvorfor opplever noen land betydelig mer høyre- 
ekstrem vold enn andre?

Jacob Aasland Ravndal er postdoktor ved Senter 
for ekstremismeforskning (C-REX)  
på Universitet i Oslo.

Mandag 5. februar kl. 18.30

Venneforeningen: VILLA GRANDE 100 ÅR 

Villa Grande er en av Norges mest symboltunge 
bygninger. Historien spenner over to verdenskriger, en 
kort mellomkrigstid og en lang etterkrigstid. Men det 
er én epoke, de fire årene da Vidkun Quisling hadde 
sin residens i Villa Grande, som ble bestemmende for 
at Holocaust-senteret fra 2005 av skulle holde hus der.

Foredragsholder Bodil Stenseth 
er historiker, og forfatter av den 
kritikerroste boken Quislings ran. 
Historien om Villa Grande.
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Fredag 9. februar kl. 11.00

Boklansering: NASJONENS ANTIBORGERE

I boken Nasjonens antiborgere: Forestillinger om  
religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 
1814-1964 tar forfatter Frode Ulvund for seg hvordan 
de religiøse gruppene jøder, mormoner og jesuitter 
ble ansett som fremmede, politisk farlige og uønskede 
i Norge i perioden fra 1814 til full religionsfrihet ble 
innført i 1964.

Som antiborgere – motsatser til gode norske  
borgere – spilte disse politisk og religiøst utstøtte  
gruppene en viktig rolle for den norske selvforståelsen, 
og i definisjonen av en norsk identitet.

Forfatteren vil presentere boken og samtale med 
seniorforsker ved HL-senteret, Alexa Døving.

Lørdag 10. februar kl. 14.00

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV
Sted: Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate
 
KAN MAN LEKE NÅR HUSET BRENNER?  
2. VERDENSKRIG OG NORSK IDRETT 

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 historikerne Matti Goksøyr og Finn Olstad 
snakke om den spesielle stillingen norsk idrett inntok under okkupa- 
sjonen, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Finn OlstadMatti Goksøyr



Søndag 18. februar kl. 14.00

KONSERT
BEETHOVEN:  
KLAVERSONATER

Vebjørn Anvik, klaver

Sonate i D-dur op. 10. nr. 3
Sonate i e-moll op. 90
Rondo capriccio i G-dur, op. 129
Sonate i Ass-dur op. 110

     
Pris: kr. 250,- Studenter/barn: kr. 150,-
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Søndag 11. februar kl. 14.00

HOLDNINGER TIL JØDER OG MUSLIMER I NORGE 2017
Hvilken vei går utviklingen?

HL-senterets oppfølging av undersøkelsen “Antisemit-
tisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til 
jøder og andre minoriteter” (2012) vakte stor oppmerk-
somhet da den kom i desember i fjor. Den nye rapporten 
hadde også en utvidet del om befolkningens holdninger 
til muslimer samt en egen undersøkelse om holdninger og 
erfaringer blant jøder og muslimer i Norge. I dette  
foredraget vil prosjektkoordinator for rapporten,  
Vibeke Moe, gjennomgå sentrale funn fra undersøkelsene. 
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Søndag 25. februar kl. 14.00

DEPORTASJONEN MED D/S GOTENLAND - 75 ÅR  
ETTER: UTVIKLINGEN AV EN NORSK MINNEKULTUR 
OM HOLOCAUST

Den 25. februar 1943 ble 158 jøder deportert fra Norge med skipet D/S 
Gotenland. I dette foredraget vil historiker Jon Reitan bruke 75-års- 
minnet om Gotenland-transporten til å diskutere de lange linjene av 
utvikling og endring i vår kollektive bevissthet om Holocaust: Hvilken 
plass har Holocaust hatt i norsk offentlighet etter 1945, og hvordan har 
våre forståelser av Holocaust forandret seg fram til i dag?

Jon Reitan er førsteamanuensis ved Nord universitet  
og seniorforsker ved Falstadsenteret.   

Onsdag 28. februar kl. 13.00-15.30

Fagseminar: LAR SÆRSTILLING OG  
LIKEBEHANDLING SEG KOMBINERE?

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram-rommet

Fagseminar om religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig 
stortingsmelding og ny, felles trossamfunnslov som skal behandles av 
Stortinget i 2018.

Seminaret arrangeres av STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssyns-
samfunn), HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssyns- 
minoriteter) og SMR (Norsk senter for menneskerettigheter).

Fra HL-senteret deltar forsker 1 Alexa Døving og prosjektleder  
Ingvill Plesner, som leder seminaret.



Søndag 4. mars kl. 14.00

KONSERT
“FRANCOPHONE BELGE”

Eugène Ysaÿe
Joseph Jongen
Guillaume Lekeu (klaverkvartett)

Pris: kr. 250,- Studenter/barn: kr. 150,-
 

Tor Johan Bøen, 
fiolin

Bénédicte Royer, 
bratsj

Aurélienne Brauner,
cello

Lorène de Ratuld,
klaver

MARS

6 7

Mandag 5. mars kl. 18.30

Venneforeningen: 
TRUER SOSIALE MEDIER DEMOKRATIET?

Hvordan påvirker sosiale medier demokratiet 
vårt? Står ytringsfriheten styrket etter 14 år 
med Facebook? Kjersti Løken Stavrum  
er adm. direktør i stiftelsen Tinius og  
Blommenholm Industrier, og tidligere 
journalist, redaktør og generalsekretær i 
Norsk Presseforbund. I dette foredraget ser 
hun på noen av utfordringene, men også 
mulighetene de sosiale mediene skaper. 



Søndag 11. mars kl. 14.00

GJENNOMBRUDD OG NEDERLAG UNDER  
OKKUPASJONSMYNDIGHETENS FRAMSTØT  
FOR Å NAZIFISERE NEDERLAND OG NORGE 
1940-1945

Forskningsprosjektet DIMNO, Demokratiets institu- 
sjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt, har 
pågått mellom 2012 og 2016. I dette foredraget vil 
historiker Odd-Bjørn Fure, prosjektleder og tidligere 
direktør på HL-senteret, ta for seg noen av prosjektets 
hovedfunn.   

Mandag 12. mars kl. 18.00

Utstillingsåpning: RUTH MAIERS KORTE LIV

På dagen 80 år etter at Østerrike ble innlemmet 
i det nazistiske Tyskland, åpner en utstilling på 
HL-senteret om Ruth Maier, den østerrikske jenta 
som flyktet til Norge i 1939 og endte sitt liv i  
Auschwitz tre år senere. Ruth Maiers historie ble 
først gjort kjent av Jan Erik Vold, som i 2007 
redigerte og ga ut hennes dagbøker og brev i 
boken “Ruth Maiers dagbok”. I dag er dagbøkene 
innlemmet i Norges Dokumentarv og inngår i 
HL-senterets arkivsamlig. Utstillingen er et  
samarbeid mellom Dokumentationsarchiv  
des österreichischen Widerstandes i Wien og 
HL-senteret, og er støttet økonomisk av den  
østerrikske ambassade. 
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Foto: Werner Anderson

Tirsdag 13. mars kl. 9.30-15.30

Lærerkurs:
HVORDAN KAN SKOLEN ARBEIDE MOT RASISME, 
OG HVA KAN LÆRERE GJØRE GJENNOM UNDER-
VISNING?

Hva bør lærere vite om elevers opplevelser av rasisme? Hvordan kan 
vi undervise om temaet, og hvordan kan skolen arbeide forebyggende 
mot rasisme og diskriminering? I 2017 kom en undersøkelse fra Anti- 
rasistisk Senter som viser at én av tre ungdommer i Norge har opplevd 
rasisme. Ifølge HL-senterets befolkningsundersøkelse har 34 % av den 
norske befolkningen utpregete fordommer mot muslimer. Hvordan kan 
lærere og andre som arbeider med elever møte denne utfordringen?

Les mer om kurset og meld deg på: www.hlsenteret.no

Lørdag 17. mars kl. 14.00

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV
Sted: Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate
 
TRYGVE LIE, LONDON-REGJERINGEN OG JØDENE

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 utenriks- 
ministeren og regjeringen Nygaardsvold? Kom og hør Guri Hjeltnes,  
historiker, forfatter og HL-senterets direktør.

Trygve LieGuri Hjeltnes
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APRIL

Søndag 18. mars kl. 14.00

TERRORBEKJEMPELSE ELLER FOLKEMORD? 
MYANMARS FORFØLGELSE AV ROHINGYAENE

Den enorme strømmen av flyktninger fra Myanmar til Bangladesh 
har blitt omtalt som etnisk rensing, og noen har brukt begrepet 
folkemord. Men i Myanmar er det stor støtte til militærets aksjon mot 
Rohingyaene. Militæret ser sin rolle som beskyttere av Myanmars 
buddhisme, og aksjonene har blitt fremstilt som en reaksjon mot 
muslimske terrorister. 

I dette foredraget forsøker statsviter Ellen Stensrud, 
forsker ved HL-senteret, å gå bak overskriftene om 
fredsprisvinner Aung San Suu Kyis moralske fall, og 
forklare hvordan denne konflikten har kunnet få et så 
dramatisk omfang.

Lørdag 7. april kl. 14.00

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

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. Bare overgått 
av Kongen ble han i 1945 sett på som landets fremste krigshelt – i dag er han 
glemt av mange.

Tom Kristiansen er professor i moderne historie ved UiT 
Norges arktiske universitet.
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APRIL

Søndag 8. april kl. 14.00

KONSERT
GRIEGS SLÅTTER 
RAMMET INN AV BACH

Bach: Fransk Ouvertyre (Partita) BWF 831
Grieg: Slåtter Op. 72
Bach: Variasjon nr. 25 fra  
“Goldbergvariasjonene” BWV 988

Pris: kr. 250,- Studenter/barn: kr. 150,-
 

Einar Steen-Nøkleberg, klaver

Mandag 9. april kl. 14.00

Boklansering: 
JENTA I VEGGEN. I SKJUL FOR NAZISTENE

Fra 1942 og til freden kom i 1945 ble Betzy Rosenberg skjult 
inne i veggen i en hytte på Byneset i Trondheim. Betzy var 
taus om sin historie helt frem til hun døde i 2004. 

Nå blir hennes dramatiske og lite kjente 
historie fortalt av journalist og forfatter 
Lena Lindahl i dokumentarromanen Jenta i 
veggen. Møt forfatter Lena Lindahl i samtale 
med direktør Guri Hjeltnes om skjebnen til 
den unge, jødiske Trondheimsjenta Betzy 
Rosenberg. 
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Mandag 9. april kl. 18.30

Venneforeningen: 
ANTI-JØDISKE HOLDNINGER I DET NORSKE 
EKSILMILJØET I SVERIGE UNDER KRIGEN

I august 1944 sendte sjefen for de norske politistyrkene i Sverige ut et 
rundskriv til sjefene i de over 15 politisoldatleirene rundt om i landet. 
I rundskrivet ble de respektive lederne bedt om å påse at jødiske sol-
dater ikke ble sjikanert. En oppblomstring av en antijødisk stemning i 
eksilmiljøet kan spores i arkivmaterialet og enkelte beretninger. 
Hvordan manifesterte dette seg, og kom det noen motreaksjoner? 

Hør historiker Mats Tangestuen, faglig leder ved 
Jødisk Museum i Oslo, fortelle om en lite omtalt del 
av norsk krigshistorie. 

Fredag 13. april kl. 9.30-15.30

Lærerkurs:
DET MÅ ALDRI SKJE IGJEN - IGJEN OG IGJEN 

Viktigheten av at elever lærer om Holocaust og andre folkemord  
begrunnes ofte med at kunnskap om grusomhetene vil føre til oppslutning 
om menneskerettigheter og dermed forhindre at det skjer igjen. Men økt 
fokus på Holocaust og andre folkemord gjennom forskning og under-
visning har ikke hindret folkemord i nyere tid. Hva er årsaken til dette?

Les mer og meld deg på: www.hlsenteret.no
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Søndag 15. april kl. 10.00-17.00

TURIST I EGEN BY

Velkommen til Villa Grande! I tillegg til omvisninger i huset og utstillinger 
gjennom hele dagen, har vi også interessante foredrag og samtaler.  
Og konsert i kafeen med jazzorkesteret “Svarte svingende”, med  
humoristiske tekster på norsk.

Foredrag:
• Østerrikes mange ansikter v/Pål Veiden, førsteamanuensis ved OsloMet
• The theory of antisemitism in Horkheimer and Adorno’s Dialectic of  
   Enlightenment v/Marcel Stoetzler, førsteamanuensis ved Bangor  
   University, Wales. I samarbeid med Senter for ekstremismeforskning       
   (C-REX) på Universitetet i Oslo

Samtale:
Nazismen i populærlitteraturen v/Aslak Nore, forfatter og journalist,  
og Terje Emberland, forfatter og seniorforsker ved HL-senteret.

Aslak Nore Terje Emberland Pål Veiden Marcel Stoetzler
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Søndag 22. april kl. 14.00

«ENKELTE DAGER BESKYLDTE JEG UNGE SUMAYA 
FOR Å HA VÆRT FEIG» - EN SAMTALE MED  
SAMFUNNSDEBATTANT SUMAYA JIRDE ALI 

Sumaya Jirde Ali er en av dem som har fortsatt å 
snakke høyt og tydelig til tross for trusler og trakas-
sering. I denne samtalen med forsker 1 Alexa Døving 
ved HL-senteret, vil Sumaya Jirde Ali fortelle om sine 
erfaringer som ung kvinne, poet, minoritet, svart, 
muslim og samfunnsdebattant. Hva står faktisk
på spill i det norske samfunnet?

Mandag 23. april kl. 18.30

Venneforeningen:
VISNING AV FILMEN “FRANTZ”

Filmskaper Elsa Kvamme innleder om denne kritikerroste 
franske filmen fra 2016 som er lagt til årene rett etter 1. 
verdenskrig, og som handler om en ung tysk kvinne som 
mister sin forlovede i krigen. Etter filmen blir det samtale 
mellom professor i psykiatri, Sverre Varvin, og psykolog 
Per Johan Isdahl om traumeerfaringer etter 1. verdenskrig. 

Elsa Kvamme Sverre Varvin Per Johan Isdahl
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Søndag 29. april kl. 14.00

DA SIONS VISES PROTOKOLLER FLYTTET  
TIL EURABIA: KONSPIRATORISK RASISME  
I ANTISEMITTISME OG ISLAMOFOBI

Reza Zia-Ebrahimis foredrag bygger på ny komparativ forskning om 
antisemittisme og islamofobi.

Hans forskning tyder på at konspirasjonsteorier av typen “jøder 
styrer verden”, og deres islamofobiske ekvivalent “islamiseringen av 
Europa”, bidrar til å fremme rasialisering. Dette er et trekk ved kon-
spirasjonsteorier som har blitt lite belyst i litteraturen.

Foredraget er på engelsk.

Reza Zia-Ebrahimi er historiker ved Kings  
College i London, og gjesteforsker ved  
HL-senteret i 2017/2018.
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MAI

Lørdag 5. mai kl. 14.00

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

 
1968 – ETTERKRIGSTIDENS OPPGJØR MED NAZISMEN

Hva skjedde under etterkrigsgenerasjonens oppgjør med nazismen i Tysk-
land? 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.

Anette Homlong StoreideHans Fredrik Dahl
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Søndag 6. mai kl. 14.00

KONSERT
MOZARTS VÅR
 

Duo for fiolin og bratsj, G-dur KV. 423
Divertimento D-dur KV. 334

Pris: kr. 250,- Studenter/barn: kr. 150,-
 

Ensemble ledet av Geir Inge Lotsberg

Søndag 13. mai kl. 14.00 

THE EXTREME GONE MAINSTREAM

Cynthia Miller-Idriss, professor ved American  
University, Washington D.C. er forfatter av boken The 
Extreme gone mainstream. Hun kommer til HL-senteret 
for å snakke om det hun mener er én av årsakene til at 
ekstremideologiene på ytterste høyre fløy har vunnet økt 
oppslutning i Europa de siste tiårene – kommersialisering 
av produkter og klær med ekstreme, antisemittiske,  
rasistiske og nasjonalistisk kodede symboler og referanser.

I samarbeid med Senter for ekstremismeforskning (C-REX)
på Universitet i Oslo. 
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Søndag 27. mai kl. 14.00

FRA 1968 TIL #METOO –  
HVOR BLE FRIGJØRINGEN AV?

1968 er symbolåret for et generasjonsopprør og et feministisk  
opprør mot en samfunnsorden og -moral som de unge opplevde  
som hierarkisk, statisk og kvelende. En ung generasjon kvinner ville 
ikke bli underordnet menn, de ville ha like muligheter på alle samfunns- 
arenaer. Nå har #MeToo kampanjen avslørt at massive og systematiske 
seksuelle overgrep mot kvinner ikke bare tilhører historien. Kan vi stå 
foran en ny feministisk generasjonsdialog?

Velkommen til debatt mellom kvinner fra flere genererasjoner.

Nancy Herz

Wenche MühleisenHelga Hernes

Mandag 28. mai kl. 18.30

Venneforeningen: DEN NYE TROS- OG LIVSSYNS-
LOVEN - LIKEBEHANDLING AV ALLE, BÅDE STORE 
OG SMÅ TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge, 
Ingrid Rosendorf Joys, kommer for å snakke om den nye regjeringsplatt- 
formen. Hun er fornøyd med målsettingen om å sikre likebehandling mel-
lom tros- og livssynssamfunn gjennom lovgivning og finansiering. Den 
norske kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling som 
anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes ved.
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Søndag 10. juni kl. 14.00

Grav litteratur- og teatergruppe
MED LILJEKONVALLERS SØLVERKLOKKER
JEG UT AV VERDEN VIL LØGNEN RINGE 

Familieforestilling i anledning Henrik Wergelands 210-årsdag

Gjennom dans, dialog, dikt og drama, sang og spill 
presenterer barn tekster om frihet og toleranse.
Henrik Wergeland var motstander av § 2 i Grunnloven, 
som nektet jøder og jesuitter adgang til Norge. Han  
appellerte til nestekjærlighet og argumenterte for 
endring av paragrafen gjennom artikler, innlegg og 
diktning. Noen av tekstene taler direkte til barn.

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

Lørdag 2. juni  kl. 14.00

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

 
ALF LARSEN OG “JØDEPROBLEMET”

Dikteren Alf Larsen etterlot seg et manuskript der han står 
frem som norsk litteraturs største antisemitt. “Jøde- 
problemet” 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.
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Fredag 15. juni kl. 13.00

Utstillingsåpning:
MED KRIGSHISTORIE I VEGGENE – VILLA GRANDE 
GJENNOM 100 ÅR

Utstillingen vil formidle sentral 1900-tallshistorie både til ungdom og 
et bredere publikum, og knytter an til viktige debatter i samtiden, bl.a. 
utfordringer for demokratiet og fremvekst av fremmedhat og ny- 
nazisme. Villa Grande er knyttet til to verdenskriger, oppbyggingen 
av den norske velferdsstaten og opprettelsen av HL-senteret, et  
senter for studier av Holocaust og livssynsminoriter i Norge. 
Utstillingen bygger på forskningen til historiker Bodil Stenseth i boken 
«Quislings ran – Historien om Villa Grande», skrevet for HL-senteret.

20 21



JUNI

Mosul i irak

18. og 19. juni  

Internasjonal konferanse:
HUMAN RIGHTS AND INCLUSIVE CITIZENSHIP:  
CONDITIONS FOR CO-EXISTENCE IN CONFLICT- 
RIDDEN SOCIETIES”

Sted: Det Norske Nobelinstitutt (18. juni)  
og Fritt Ord (19. juni). 

I anledning 70-årsmarkeringen av FNs menneskerettighetserklæring 
arrangeres denne konferansen om betingelser for sikring av etniske og 
religiøse minoriteters rettigheter i særlig konfliktfylte stater i Sørøst-Asia, 
Midtøsten og på Balkan.  Den samler forskere og fagfolk fra inn- 
og utland, blant annet fra Irak og Myanmar. FNs spesialrapportør for
minoritetssaker er blant hovedtalerne. 

Konferansen foregår på engelsk.

Konferansen arrangeres av Minoritetsnettverket, som koordineres av 
Ingvill Plesner ved HL-senteret, i et samarbeid med blant annet PRIO  
og Helsingforskomiteen. 

Program for konferansen, og informasjon om påmelding, er tilgjengelig 
på HL-senterets nettside www.hlsenteret.no fra mars.
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Foto: Mimsy Møller. Dagsavisen

25. og 26. juni

Åpningskonferanse: 
«SHIFTING BOUNDARIES» OG “NEGOTIATING 
JEWISH IDENTITY - JEWISH LIFE IN 21ST CENTURY 
NORWAY”

Konferansen markerer starten på de to NFR-støttede prosjektene 
“Shifting boundaries. Definitions, Expressions and Consequences of 
Antisemitism in Contemporary Norway” og “Negotiating Jewish  
identity - Jewish Life in 21st Century Norway”. Første dag er åpen for  
alle interesserte, mens andre dag er en intern workshop.

Påmelding på HL-senterets hjemmesider: www.hlsenteret.no
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