
Program: 
  

16. november 

09:00 Kaffe serveres   

09:30 Velkommen og innledning HL-senterets 
undervisningsavdeling 

09:45 Gammelt nytt fra Østfronten   Tom Lotherington 
 

10:45 Rolf Jakobsen: En dikter, historie og etikk  Guri Hjeltnes 
 

11:45 Lunsj  

12:30 Minnekrise og bearbeiding av krigstraumer  Ragnhild Reinton 
 

 13:30  Fra tidsvitne til tegneseriefigur  Ingebjørg Jensen 
 

 14:30 Bøker fra hylla med Holocaustlitteratur  Ewa Mork 
 

 15:30 Slutt for dagen  
 

  
17. november 

09:00 Kaffe serveres   

09:15 Norsk presses dekning av antijødisk politikk i Nazi-
Tyskland 1933-1939  

Harald Syse 

 10:00 Tidsvitne frå Holocaust. Kva gjer vi når dei blir 
borte? 

 Jakob Lothe 

 11:00 Fascismen i norsk kriminallitteratur  Terje Emberland 
 

 12:00 Lunsj   

 12:45  Hamsun og vitalismen  Frode Lerum Boasson 

 

 13:45  Hamsun, nazismen og antisemittismen  Harald Syse og Lars Lien 
 

 15:00  Slutt/omvisning i HL-senterets permanente 
utstilling 

  

 

 



Ewa Mork er leder for HL-senterets dokumentasjonsavdeling. Hun er utdannet filolog og bibliotekar. 
Mork har vært ansvarlig for oppbygningen av HL-senterets samlinger og har holdt flere foredrag om 
Holocaust-dokumentasjon. 

Guri Hjeltnes er historiker og journalist, og direktør ved HL-senteret. Hun har tidligere vært professor 
og pro-rektor på BI. Hjeltnes har skrevet flere bøker, og bidratt til verkene Handelsflåten i Krig 1940-

1945 og Norge i Krig. I boka Avisoppgjøret etter 1945, skildrer hun avisredaktøren Rolf Jacobsen, og 
sitt møte med forfatteren.  
 

Ragnhild Reinton er professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiO. Hun har modernisme, 
litteraturteori, estetikk, litteratur og erindring og kulturell kontekstualisering som faglige 
kompetanseområder og har nylig utgitt Minnekrise og minnebilder. Litterære erindringer fra det 20. 

århundre. 
 

Ingebjørg Jensen er frilansjournalist/ fotograf og illustratør, hovedsakelig for fagpressen, men også 
for dags- og ukepresse. I 2006 fikk hun prisen som «Årets frilanser» for dokumentarfilmen «Sår som 
aldri leges» om bombingen av Laksevåg i 1944, og for artikler i Bergens Tidende om de 
overlevendes kamp for krigspensjon. Hun har utgitt tre dokumentariske tegneseriebøker om norske 
barn under 2. verdenskrig. 
 

Jakob Lothe er professor ved UiO og har skrevet og redigert en rekke bøker innen litteraturvitenskap. 
Han har gitt ut boken Tidsvitner i 2006 sammen med Anette Storeide som dokumenterer historiene 
til åtte nordmenn som overlevde konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig og utga i 2013 
Kvinnelige tidsvitner som dokumenterer historiene til ti jødiske kvinner som overlevde Holocaust. 
 

Terje Emberland er religionshistoriker og seniorforsker ved HL-senteret. I 2012 utga han boken 
Himmlers Norge: Nordmenn i det storgermanske prosjekt sammen med Matthew Kott. Han har 
skrevet flere fagartikler om nazismen og antisemittismens ideologi og historie, moderne okkultisme 
og konspirasjonsforestillinger. Sammen med Bernt Rougthvedt har Emberland utgitt 
kriminalromanene Edderkoppen og Stormlaget. 
 

Tom Lotherington er forfatter og oversetter. Han har skrevet både dikt, romaner og biografier og 
oversatt bøker fra fransk til norsk. I 2009 fikk han Bastianprisen for oversettelsen av Jonathan Littells 
De velvillige. 

Frode Lerum Boasson er doktorgradsstipendiat i allmenn litteraturvitenskap. Hans 
doktorgradsprosjekt omhandler Hamsun og koblingen til historisk vitalisme. Boasson har skrevet flere 
artikler på temaet, og underviser i allmenn litteratur på NTNU.  
 

Harald Syse er formidler ved HL-senteret, og har jobbet flere år i skolen. Han har bidratt med tre 
kapitler i boka Fortiden i nåtiden: Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Syse har 
utviklet flere undervisningsopplegg om nazisme, Holocaust og minnekultur, deriblant et 
oppgavehefte om Hamsun. Han har også skrevet flere fagartikler om undervisning og 
historiedidaktikk. 

Lars Lien er historiker og arbeider ved HL-senterets undervisningsavdeling. Han har nylig levert 
doktorgradsavhandling om antisemittisme i norsk dags- og vittighetspresse, 1905-1925. Lien har også 
skrevet om antisemittisme i Polen 1919-1939, om dekningen av samene i pressen og publiserte i 
februar en rapport om norsk «sigøynerpolitikk» og utryddelsen av norske rom sammen med Maria 
Rosvoll og Jan Alexander Brustad.  
 

 


