
ANDRE VERDENSKRIG

– gjensyn og dypdykk

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 Gratis inngang

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

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 lang- 
siktige strategiske målsettinger påvirket av dette?

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?

Torsdag 13. februar kl. 18.00

Professor Rolf Hobson, Institutt for 
forsvarsstudier, University of Leeds

Krig i paktens tegn: Norden og det  
tysk-sovjetiske samarbeidet 1939–1941

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 det her hjemme?

Torsdag 11. juni kl. 18.00

Nazismen i Europa og i NorgeFelttoget 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.

Historikere har lenge debattert om transformasjonen 
av Holocaust, fra det Vasily Grossman kalte «Shoah 
ved kuler til Shoah ved gass», kom nedenfra eller om 
ordrene kom 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.

Torsdag 12. mars kl. 18.00

Mandag 30. mars kl. 18.00 

Felttoget i 1940

“Turning Point” i andre verdenskrig 
også “turning point” i Holocaust? 

Torsdag 28. mai kl. 18.00

Skip, sjøfolk og konvoifart

Professor Tom Kristiansen,   
UiT Norges arktiske universitet 

Antony Beevor,  
britisk forfatter og historiker 

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

Professor Guri Hjeltnes, direktør ved 
HL-senteret, og Bjørn Tore Rosendahl, 
forsker og faglig leder ved ARKIVET 

Møteledere:  
Guri Hjeltnes og Tom Kristiansen 


