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Ekskursjoner 
ved Norske historiedager 2022 

 

Følgende ekskursjoner tilbys ved Norske historiedager 2022. Alle finner sted søndag 26. juni.  

 

Merk! Det blir påmelding til ekskursjonene. Du registrerer din deltakelse ved å notere ditt 

navn på ønsket liste. Listene henger på veggen utenfor seminarrommene på Studentsenteret. 

 

Byvandring: «Frå Olav den fredelege til slaget om bybanen – 900 år med 

strid på Bryggen». 

Arrangør: Geir Atle Ersland 

Oppstart: Kl 10.30 

Oppmøte: Mariakirken, Dreggsallmenningen 15 

Tidsbruk: 1 - 1,5 time 

 

Byvandring: Jøder på Møhlenpris, tidlig 1900-tallet til 1945 

Arrangør: Per Kristian Sebak 

Oppstart: Kl 09.45 

Oppmøte: Vitalitetssenteret, Wolffs gate 12, Møhlenpris 

Tidsbruk: Ca 1 time og 15 minutter 

11 jøder i alderen 1,5 år til 61 år med adresse på Møhlenpris i Bergen ble arrestert og 

deportert under 2. verdenskrig. Byvandringen tar deg med til de ulike adressene der jøder på 

Møhlenpris bodde under 2. verdenskrig, men også fortelle om jøder som bodde på 

Møhlenpris før krigen. 

Omviser er Per Kristian Sebak. Han er historiker og avdelingsdirektør for Bergens 

Sjøfartsmuseum i Museum Vest. Sebak har skrevet bok om jødenes historie i Bergen 

mellom 1851 og 1945, «vi blir neppe nogensinne mange her» - jøder i Bergen 1851-1945. 

Han er også styreleder i Amalie Laksovs Minnefond og er med å arrangere det årlige 

fakkeltoget på Møhlenpris 26. november til minne om jødene som ble deportert. 

Vandringen avsluttes ved busstoppet på Møhlenpris. 

 Det vil være en begrensning på antall deltakere på maks 30. Ved stor interesse setter vi opp 

registrering for deltagelse. 

Vandringen er planlagt slik at det vil være mulig å gå delta på “Kvinnehistorisk byvandring” 

kl 11.15 
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Kino: Bergen i all Beskjedenhet 

Arrangør: Arrangørkomiten for historiedagene m Bergen Kino 

Oppstart: Kl 11.00 

Oppmøte: Bergen Kino konsertpaleet, Neumanns gate 3 

Spilletid: 1 time, 16 minutter  

Bergen Kino setter opp en visning av dokumentaren Bergen i all beskjedenhet. Visningen har 

begrenset med plasser (48), og de som er interesserte må selv bestille billetter. 

 

Kjøp billett her: https://www.bergenkino.no/f/bergen-i-all-beskjedenhet/48 

 

Filmweb skriver om filmen:  

“«BERGEN – i all beskjedenhet» er en humoristisk, selvironisk og rørende dokumentarfilm 

som utforsker byens sjel og hjerte. 

Regnet, humoren, lidenskapen, kranglene, katastrofene, kompleksene, festene og 

ekstravagansen er noen av ingrediensene i denne kjærlighetserklæringen til Bergen. 

Historiene fortelles av kjente og ukjente stemmer fra byen, og filmen er basert på et 

skattkammer av unik arkivfilm og bergensmusikk fra mer enn hundre år. 

«BERGEN – i all beskjedenhet» lanseres på kino fra 25. desember i anledning 950-års 

jubileet til byen, og er basert på et samarbeid mellom filmselskapet Aldeles og 

Nasjonalbiblioteket.”  

 

Omvisning: Kulturhistorisk museum 

Arrangør: Henrik von Achen 

Oppstart: Kl 13.00 

Oppmøte: Kulturhistorisk museum 

Tidsbruk: Ca 1 time 

Det vil være en begrensning på antall deltakere her på maks 35. Ved stor interesse setter vi 

opp registrering for deltagelse. 

Grunnet utfordringer med universell utforming ved eventuell evakuering gjør vi oppmerksom 

på at deltagelse krever full førlighet. 

https://www.bergenkino.no/f/bergen-i-all-beskjedenhet/48
https://www.filmweb.no/film/UAV20203264#30.05.2022

