
Ikke bare for fagfolk:

Historie ved tusenårsskiftet

Program

Åpne arrangementer under 
Verdenskongressen for historikere 6.–13. august

Utflukt med buss til Vestfold 16. september

Lørdag 16. september kl. 0900–2000 med buss fra Universitetsplassen, Sentrum:

Heldagsutflukt til Vestfold - det norske rikets vugge?

Vi besøker Midgard historiske senter, Borrehaugene, Oseberghaugen, Kaupang og
Slottsfjellet i Tønsberg - og ser med kritisk lys på noen av våre nasjonale myter og på
bruken av fortidsminnene i nasjons- og statsbyggingen fra midten av 1800-tallet til
våre dager.

Medvirkende: Forsker Terje Gansum, førsteamanuensis Odd Arvid Storsveen, forsker
Per G. Norseng

Turen koster kr. 400 pr. person. Lunsj kan kjøpes under oppholdet i Borre for ca.
kr. 100. Turen avvikles bare om oppslutningen er tilstrekkelig stor. Bindende påmelding
må derfor skje med fullt navn, adresse, telefonnummer, eventuelt faksnummer eller
e-postadresse til Per G. Norseng, Middelaldersenteret, P.b. 1016 Blindern, 0315 Oslo,
telefaks 22 85 29 29, e-post p.g.norseng@mellomalder.uio.no innen 1. september.

Utstilling

På initiativ fra Hovedkomiteen for Verdenskongressen for historikere og Den norske
historiske forening (HIFO) har Norge 2000 AS med dr. art. Geir Atle Ersland som
prosjektleder produsert en elektronisk plakatutstilling med tilhørende bok og nettside:

Håp & kjærlighet
- Impulser mot Norge gjennom 1000 år

Utstillingen har som formål å vise hvordan det norske samfunnet
og den norske kulturen ikke bare i nyere tid, men også langt
tilbake i historien er blitt formet av fremmede impulser og kultur-
møter. Vi tror at dette kan gi internasjonaliseringen og globalise-
ringen i vår egen tid et historisk perspektiv som det vil være godt
å ha med seg inn i det nye århundret og årtusenet.

Utstillingen åpner tirsdag 8. august kl. 1715 i Georg Sverdrups hus (Universitets-
biblioteket) på Blindern og vil bli vist der frem og med tirsdag 31. oktober. I dagene
9.–10. august er åpningstiden 1000–1800, deretter 1200–1700 på hverdager,
1100–1500 på lørdager og 1300–1700 på søndager.

Kort og godt om Oslos historie

Til glede for kongressdeltagere, turister og vanlige Osloborgere har vi i samarbeid
med Oslo Bymuseum laget et rikt illustrert hefte om Oslos tusenårige historie, Oslo’s
Millennium - The Story of a City, skrevet for anledningen av professor Jan Eivind
Myhre, en av forfatterne av 5-bindsverket Oslos bys historie. Heftet finnes også på
fransk og er å få kjøpt bl.a. gjennom Bymuseet.



Den 19. Verdenskongress for historikere arrangeres ved Universitetet i

Oslo i dagene 6.–13. august. Kongressen behandler et stort antall

forskjellige emner. Som et bidrag til tusenårsskiftemarkeringen og Oslos

byjubileum ønsker vi å dele noen av disse med et større publikum. Vi

inviterer derfor tilreisende og fastboende i Oslo og omegn til en rekke

ulike populærhistoriske arrangementer under og etter kongressen.

Dette er også en god anledning til å bli kjent med det nye og flotte

bibliotekbygget på Blindern.

Vel møtt!

Foredrag og paneldebatter

Tirsdag 8. august kl. 1400–1700 i Sophus Bugges hus, Blindern:

Historie og forsoning

Medvirkende: Medlemmer av den sørafrikanske sannhetskommisjonen

Moderator: Mark Kornbluh, USA

Onsdag 9. august kl. 1800 i Georg Sverdrups hus, Blindern:

Professor Johan Henrik Schreiner:

Den historiske Jesus - hva vet vi egentlig om ham i år 2000?

Onsdag 9. august kl. 1900 i Georg Sverdrups hus, Blindern:

Vi bruker gjerne vendinger som at “dette er det verste som har hendt siden
Svartedauden”. I våre dager blir særlig aids-epidemien i Afrika sammenlignet med
pestepidemien i Europa i senmiddelalderen. Men hva betyr dette?

Professor Ole Jørgen Benedictow:

Hvor mange mennesker døde egentlig av Svartedauden?

Tirsdag 8. august kl. 1800 i Georg Sverdrups hus, Blindern:

Professor Emmanuele Anati, Italia:

Prehistoric Art

Siste nytt fra vår fjerneste fortid.

Torsdag 10. august kl. 1800–2000 i Sophus Bugges hus, Blindern:

Kampen om fortiden

Et av hovedtemaene på årets Verdenskongress for historikere er “Bruk og misbruk av
historien”. Vi inviterer publikum til tre foredrag som kretser om dette emnet:

Professor Bernt Hagtvet (kl. 1800):

Historikerstriden om 2. verdenskrig i Norge og Europa

Professor Christian Keller (kl. 1900):

Produksjon av fortid - om norsk fortidsminnevern gjennom tidene

Forsker Per G. Norseng (kl. 2000):

Lokalhistorisk sjåvinisme - et à propos til Oslos 1000-årsjubileum

Fredag 11. august kl. 1900–2100 i serveringsteltet ved Georg Sverdrups hus, Blindern:

“Alt var bedre under Keegan” - om idrett og historie

Historie handler ikke bare om konger og kriger. Som andre sentrale samfunns- og
kulturfenomener er bl.a. idrett blitt et seriøst historisk forskningsfelt i vår tid.
Idrettshistorie kan handle om skøytetider, fotballstatistikk og klubbpatriotisme - men
også om politikk og samfunnsforhold. Vi vil gi noen uhøytidelige smakebiter på både
det ene og det andre.

Medvirkende: Forfatter Dag Solstad (Wolverhampton), professor Øysten Sørensen
(Tottenham), forsker Per G. Norseng (Vestre Akers Skiklub), førsteamanuensis Matti
Goksøyr og professor II Finn Olstad (Norges Idrettshøgskole)

Serveringen i teltet er åpen både før, under og etter arrangementet.
Helge Lien Band  spiller jazzmusikk fra kl. 1830.

Søndag 13. august kl. 1100–1300 i Universitetets Aula, Sentrum:

Historical perspectives on the next century

Den 19. Verdenskongressen for historikere avsluttes med åpent møte om fremtiden -
med bakgrunn i vår nære fortid.

Medvirkende: Professor Eric Hobsbawm, professor Juan Linz, professor Francis
Sejersted og professor Hayden White
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