In search of a Germanic past –
Heinrich Himmler’s Ahnenerbe and
Scandinavia
Seminar på Villa Grande, Bygdøy, 1.-3. mars 2007

In search of a Germanic past –
Heinrich Himmler’s Ahnenerbe and Scandinavia

De medisinske vitenskapelige eksperimentene som ble utført på mennesker i
konsentrasjonsleirene i Det tredje riket er kjent. Vi kjenner også til vitenskapsmenns bidrag til
utviklingen av masseødeleggelsesvåpen.
Eksisterte det en tilsvarende forbindelse mellom akademiske fag som etnologi, lingvistikk,
religionsvitenskap og arkeologi og de politiske forbrytelser som ble begått under nazismen?
Prominente nazisters fasinasjon for den heroiske germanske fortiden er velkjent. Men hvem
leverte de vitenskapelige tolkningene av fortiden og produserte forestillingene om den? Fikk slike
fremstillinger av den germanske fortiden noen konsekvenser for utviklingen av nazismen som
politisk bevegelse og okkupasjonsmakt i Europa? Kan vi trekke en klar linje mellom vitenskap og
pseudovitenskap, som tillater oss å avfeie det meste av den vitenskapen frembrakt under dette
regimet som ideologiproduksjon? Var den humanistiske vitenskapen designet for å legitimere et
rasistisk verdensbilde og tysk herredømme, krigføring, rasisme og folkemord?
Dette er noen av de spørsmålene konferansen vil ta opp. Flere innlegg vil belyse Ahnenerbes
virksomhet i Skandinavia – andre vil trekke linjene tilbake til den mer omfattende idéhistorien om
det germanske og det ariske.

Program
16.00
Vikingskipsmuseet, Bygdøy.
Omvisning og kåseri av Jørgen
Haavardsholm

Luitgard Löw:
On Herman Wirth, the founder of
Ahnenerbe

18-20
Mottakelse og registrering på Villa Grande.
Vin og snacks

Terje Emberland:
The Ragnarok circle, pangermanism and the
Ahnenerbe

Fredag
Registrering fra kl. 9.00

Slutt ca. kl. 17.00
Middag i Oslo sentrum ca. kl. 20.00

10.00
Åpning – velkommen.
Jorunn Sem Fure /Terje Emberland:
Vitenskap, pseudovitenskap, ideology og
politisk praksis – hvordan plassere
Ahnenerbe inn i vitenskapshistorien som en
politisk aktør i Det tredje riket?

Saturday
10.00
Dirk Mahsarski:
Herbert Jankuhn, leading Prehistorian of
the Schutzstaffel

Ingo Wiwjorra:
Archaismus und Krise der Moderne
Øystein Sørensen:
Pangermanske ideer i Norge 1850-1945
12.45-13.30 Lunsj
13.30
Michael Irlenbusch-Reynard:
An interplay of science and ideology?
Three approaches to Old Norse culture and
literature in Germany from Kaiserreich to
Drittes Reich
Heather Pringle:
From the Ancestor Room to the
Ahnenerbe: Himmler's Research Institute

Marianne Tandberg:
Riksantikvaren og Ahnenerbe i Norge
12.00-12.45 Lunsj
Malte Gasche:
Hans Schwalm and the Oslo-office during
the operation ”Germanischer
Wissenschaftseinsatz” in Norway, 19421945.
Jorunn Sem Fure:
Ahnenerbe and the deportation of 650
Norwegian students and the imprisonment
of the principal at the University in Oslo,
Didrik Arup Seip.
Slutt ca. kl. 15.00
Guiding i Holocaust-utstillingen for de som
ønsker det.

Praktisk informasjon
Seminaret er et samarbeid mellom Forum for universitetshistorie ved Universitetet i
Oslo og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Sted: Villa Grande, Huk Aveny 56 på Bygdøy, Oslo.
Tid: 1.-3. mars 2007
Påmelding skjer innen 23. februar 2007 til e.s.sandberg@ffu.uio.no.
Påmeldingsavgiften er på kr. 350, og inkluderer mottakelse torsdag, lunsj fredag og
lørdag, samt kaffe og frukt. Avgiften betales inn på kontonummer 6094 05 50958 så
snart som mulig.
Middagen lørdag kveld er ikke inkludert i påmeldingsavgiften. Påmelding til middag
skjer samtidig med påmelding til seminaret. Betaling ved registreringen fredag.
Middagen vil komme på ca. 500,- inkludert drikke.
For å komme seg til Villa Grande tar man buss 30 fra Jernbanetoget mot Bygdøy,
og går av på holdeplassen Bygdøhus.
Overnatting: Hver enkelt må selv sørge for overnatting.

Ved spørsmål kontakt enten Elisabeth Solheim Sandberg på telefon 22 85 77 65,
eller Jorunn Sem Fure på telefon 22 85 73 62

