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 I  2020 er det 80 år siden andre verdenskrig startet i Norge 

og 75 år siden fredsdagene i 1945. 
Da krigen kom til oss 

Hør Ringsaker Historielag og Harald Sunde 

formidle lokal krigshistorie om de dramatiske 

aprildagene i Ringsaker i 1940. Harald Sunde 

er norsk hæroffiser av generals grad, og fra 

2009 til 2013 var han Norges  forsvarssjef.  

Etter at han gikk av som forsvarssjef, har  

Sunde engasjert seg i formidling av krigs-

historien i Ringsaker. 

Torsdag 21/11 kl. 19.00 

Garveriet i Moelv,  Regionalt Krigshistorisk 

Formidlingssenter  

Dette har dere ikke fortalt meg 

Harald Sunde 
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Torsdag 9/1  kl. 19.00 

Ringsaker bibliotek, Moelv  

Okkupanter 

Gudmund Moren har skrevet ei annerledes bok 

om andre verdenskrig i Norge. Vi møter den 

«andre sida», og opplever krigen med de tyske 

okkupantens øyne. ”Okkupanter” tar også opp 

spørsmål om skyld, ansvar og soning.  

Gudmund Moren er historiker og har særlig 

arbeidet med norsk arbeiderbevegelse og norsk 

og europeisk fascisme i mellomkrigsåra.   

Gudmund Moren 

 

Torsdag 23/1 kl. 19.00 

Ringsaker bibliotek, Brumunddal 

1989 

Boka «1989. Året som endret Europa», handler om 
Berlinmurens fall og hvordan den endret historien. 
Per Anders Madsen (f. 1955) er cand. philol. med 
blant annet historie og idehistorie i fagkretsen. 
Han er tidligere journalist, redaktør og kommenta-
tor i Aftenposten, med utenriks- og kulturstoff som 
arbeidsfelt.   

Per Anders Madsen 



Tirsdag 11/2  kl. 19.00 

Ringsaker bibliotek, Brumunddal  

Krigsseilere—en fortelling 

om glemte helter  

Noen unge sjømenn fra en skogsbygd kastes i 1939 

inn i krigen. De er med på sjøslag, konvoifart og  

torpederinger. Innsatsen er blitt kalt vårt største 

bidrag til den allierte seieren, men prisen var høy, og 

etterkrigstidens Norge viste liten forståelse for krigs-

seilernes traumer. Vegard Sæther er historiker og 

forfatter og har gitt ut flere bøker om 2. verdenskrig.  

Vegard Sæther 

 Torsdag  5. mars klokka 19:00 

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal 

Er verden et fredeligere sted nå? 

Aldri har så mange levd uten å være direkte truet av krig.  

Hvorfor er verden i dag så fredelig? Aldri har så mange  

hatt en overbevisning om at omfanget av væpnet konflikt  

blir stadig verre. Kristian Berg Harpviken vil se på utviklingstrekk  

når det gjelder fred og konflikt. Han er forsker ved PRIO, og har  

tidligere vært direktør der.  

Kristian Berg Harpviken 

Carl Fredriksens Transport  

Carl Fredriksens Transport er navnet på den største  

flyktningetransporten fra Norge til Sverige under andre  

verdenskrig. I løpet av seks uker i 1942/43 ble rundt  1000  

jøder og motstandsfolk reddet fra konsentrasjonsleirene,  

ombord på lastebiler. Noen har kalt historien for «Norges 

Schindlers liste». Per Jostein Aarsand forteller og Solfrid  

Molland spiller og synger.  

Torsdag 19. mars klokka  19.00 

Ringsaker bibliotek, Moelv 

Per Jostein Aarsand og Solfrid Molland 

Mandag 27. april  kl. 19:00  

Ringsaker bibliotek, Moelv 

Kampene i Gudbrandsdalen  

Frank Magnes har skrevet en bok som omhandler alle 

kampene og slagene fra Minnesund i sør via Dombås 

til Åndalsnes i aprildagene 1940.   

 

 

Henrik Syse  

Dag Hareide 

Lørdag 24/4  Seminar fra kl. 13.00 til 17:30 

Tingvang   

Fremtidens kriger 

Dag Hareide: Er våpnene farligere enn 

fienden?  
Cybervåpen, syntetisk biologiske våpen og drapsroboter med kuns-

tig intelligens. Hva betyr det for framtidens kriger, og hvordan kan 

vi kontrollere et begynnende våpenkappløp? Dag Hareide er orga-

nisasjonsmann, forfatter og tidligere rektor på  Nansenskolen.   

Henrik Syse: Forsvar mot ekstremisme 

Krefter som ønsker å skape eller styrke konflikt, kan bruke nye 

teknologier i grenselandet mellom våpen og data til å undergrave 

demokratiet . Hva er en krig når vi knapt vet hvem som angriper? 

Hvordan forsvarer vi oss?  Henrik Syse er filosof, forsker ved 

PRIO, professor II ved Bjørknes  Høyskole  og forfatter.  

Lørdag 21/3  kl. 15.00 til 17:30  

Ringsaker bibliotek, Brumunddal  

Ronald Fangen 125 år  

Ronald Fangen var en markant norsk forfatter, debattant, kritiker og redaktør. 

Han kjempet mot nazismen på 30-tallet, og var også den første forfatter som 

ble fengslet under krigen, i oktober 1940.  På seminaret snakker professor Jan 

Inge Sørbø om Fangens livskamp og om hans aktualitet. Katrine Fangen tar for 

seg  Fangens menneskesyn og kritikk av den fremvoksende fascisme på 1930 -

tallet – med et sideblikk til dagens høyre-ekstremisme. Nils Kr. Lie vil fortelle 

om ‘Ronald Fangen og Ringsaker’.  

Medarrangører:  Ringsaker kirkes venner, Ringsaker kirkes musikkutvalg  

 

Ronald Fangen 


