
Fangenes
Testamente 
2013 15-årsjubileum Aktive Fredsreiser

invitasjon
15. og 16. juni         2013

fangenes 

testamente 

skal gis til 

personer eller grupper 

som har gjort

noe spesielt 

for å formidle 

kunnskap om 

konflikt- og 

fredsskapende prosesser 

på en forståelig 

og god måte 

til folk flest

telefon 37 15 39 00, telefaks 37 15 43 58, kontor@aktive-fredsreiser.no

www.aktive-fredsreiser.no

For nærmere informasjon, kontakt

PÅMELDING TIL FANGENES TESTAMENTE OG JUBILEUM I RISØR 

TIDSVITNER, RESSURSPERSONER OG TIDLIGERE PRISVINNERE AV BLANCHE MAJORS

FORSONINGSPRIS OG FANGENES TESTAMENTE SAMT REISELEDERE

n Jeg/vi ønsker transport fra Oslo til Risør lørdag 15. juni kl. 08.30

Påstigning ........................................................................

(Bussene går i retur fra Risør til Oslo på 16. juni kl. 14.00)

n Jeg/vi ønsker overnatting i dobbeltrom lørdag 15.06.2013 på Risør Hotel

n Jeg ønsker overnatting i singelrom (kr. 500,- per natt) lørdag 15.06.2013 på Risør Hotel

n Jeg/vi ønsker å delta på festmiddagen

Navn..........................................................................................

Adresse ......................................................................................

Postnr./sted ................................................................................

Telefon...........................................................Antall ....................

PÅMELDING TIL FANGENES TESTAMENTE OG JUBILEUM I RISØR – ANDRE INVITERTE

n Jeg/vi ønsker transport fra Oslo til Risør lørdag 15. juni kl. 08.30

Påstigning ........................................................................

(Bussene går i retur fra Risør til Oslo på 16. juni kl. 14.00)

n Jeg/vi ønsker overnatting i dobbeltrom (kr. 650,- per pers. per. natt) 

lørdag 15.06.2013 på Risør Hotel

n Jeg ønsker overnatting i singelrom (kr. 500,- per natt) lørdag 15.06.2013 på Risør Hotel

n Jeg/vi ønsker å delta på festmiddagen (kr. 400,-)

Navn..........................................................................................

Adresse ......................................................................................

Postnr./sted ................................................................................

Telefon...........................................................Antall ....................



HANNE SOPHIE 
GREVE

HELGA
ARNTZEN

VIDAR FJELDSTAD

HENRIK SYSE

TORE FROST

BLANCE MAJOR
– BESKYTTER 
AKTIVE 
FREDSREISER

JAKOB LOTHE
– PRISVINNER

lørdag LØRDAG 15. JUNI 2013

KL. 08.30 Avreise med buss fra Oslo Bussterminal.

KL. 13.00 Kaffe og vafler på Fredshuset. 

FRA KL. 14.00 PÅ FREDSHUSET – ÅPENT FOR ALLE:
Prisutdelingen ”Fangenes Testamente” til prisvinneren 
JAKOB LOTHE, konferansier Henrik Syse/Vidar Fjeldstad.

• Åpning ved ordfører Per Kristian Lunden.

• Musikalske innslag.

• Historie og statutter for prisen ”Fangenes Testamente”.

• Helga Arntzen om Aktive Fredsreisers 15-årsjubileum.

• Hovedtale.

• Musikalske innslag.

• Henrik Syse: Om tidligere prisvinnere og Prios deltagelse.

• Om prisvinneren ved Henrik Syse.

• Overrekkelse av prisen til prisvinneren Jakob Lothe 

ved Helga Arntzen.

• Prisvinnerens takketale.

• Musikalske innslag.

• En avsluttende hilsen fra ordfører Per Kristian Lunden.

• Musikalske innslag.

KL. 19.00 Festmiddag på Risør Hotel for inviterte gjester.
(Overnatting på Risør Hotel.)







TOLLEF LARSSON
– OPPHAVSMANN
TIL PRISEN

søndag SØNDAG 16. JUNI 2013

KL. 09.00 Medlemsmøte Den Norske Buchenwaldforeningen på Fredshuset.

KL. 11.00 Fredsgudstjeneste i Risør Kirke med kirkekaffe etterpå.

KL. 13.00 Lett måltid for invitere gjester på Fredshuset.

KL. 14.00 Avreise med buss til Oslo.









DET VAR TOLLEF LARSSON som ga daglig leder og grunnlegger av Aktive Fredsreiser,

Helga Arntzen, ideen til Fangenes Testamente. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer

under 2. verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært

om det ondes problem, med vekt på spørsmål som:

• Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?

• Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikter?

• Hvis konflikter ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?

JOKOB LOTHE

Prisen Fangenes Testamente for 2013 tildeles litteraturviteren Jakob Lothe 
for hans arbeid med videreformidling av historier og stemmer fra Den andre 
verdenskrig.

Jakob Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han er også
professor II ved Universitetet i Bergen og leder av menneskerettsutvalget i Det
Norske Videnskaps-Akademi. Hans akademiske virke representerer et fruktbart 
og viktig møte mellom solid vitenskapelig arbeid og et skarpt øye for menneskers
sårbarhet og behovet for å advare mot menneskelig ondskap. Han er ikke minst
opptatt av å videreformidle «narrativer» – fortellinger – som kan levendegjøre
menneskers møte med, og overvinnelse av, ondskap og fornedrelse. Med boken
Tidsvitner fra 2006, skrevet sammen med Anette Storeide, gjorde han et used-
vanlig viktig arbeid med å ta vare på tanker, ord og formuleringer fra mennesker
som opplevde Den andre verdenskrigs gru på nært hold. 
Jakob Lothes kombinasjon av høykompetent vitenskapelig virke, undervisning 
og videreformidling av grunnleggende, menneskelige fortellinger gjør ham til 
en verdig mottaker av Fangenes Testamente.

Fangenes Testamente deles ut av Aktive Fredsreiser i Risør, i samarbeid med 
PRIO (Institutt for fredsforskning).


