
 

 

Seminaret høsten 2015 stiller spørsmålet: 
«Hvordan skal vi forstå dagens Russland?» 

Seminaret holdes i møterommet Farseggen på Skedsmosenteret. Påmelding skjer ved at 

seminaravgiften, kr. 550, betales inn til bankkonto 1286.46.57069 innen påmeldingsfristen som er 

30. september. Det er dessverre plassbegrensninger, så prinsippet først til mølla……. 

må gjelde. 

Alle foredragene starter kl.13:00 og varer ca. 1 time. Etter 15 min. pause med 

kaffe og boller samles vi igjen til spørsmål og svar fram til kl.15:00. 

 

Onsdag 28.10.2015, Mette Kongshem  
«Russisk historie, kultur og mentalitet» 

Kongshem er cand. mag. fra Universitetet i Oslo. Hun var ansatt i 
Utenriksdepartementet i perioden 1974-2010 og har hatt en rekke 

stillinger i utenrikstjenesten. Kongshem har bl.a. vært stasjonert ved 
Norges FN-delegasjon i New York, vært ambassaderåd i 

Washington D.C., ambassadør i Tsjekkia og ambassadør i landene i 
Sentral-Asia samt ambassadør til Organisasjonen for Sikkerhet og 

Samarbeid i Europa ( OSSE). I 2003  utnevnt til Kommandør av Den 
Kgl. Norske Fortjenstorden.   

 

Onsdag 04.11.2015, Kristian Lundby Gjerde 
«Oppløsningen av Sovjetsamveldet og hva som skjedde i de 

nærmeste årene etterpå» 

Gjerde (MPhil, Oxon) er forsker ved NUPI som jobber med det 
tidligere Sovjetunionen og har russisk politikk som spesialfelt. Han 

har studert internasjonale relasjoner i Russland og har en 
mastergrad  i russlandsstudier fra Universitetet i Oxford, St Antony’s 

College. 
Før han begynte ved NUPI, arbeidet Gjerde ved den norske 

ambassaden i Baku i Aserbajdsjan. Han er fungerende redaktør for 
tidsskriftet Nordisk Østforum. 

 

Onsdag 11.11.2015, Tor Bukkvoll 
«Dagens russiske innenriks- og utenrikspolitiske tenkning – 

inkl. sikkerhetspolitikken» 
Bukkvoll er seniorforsker ved FFI (B.M., M.A., PhD) og har studert 

politisk utvikling i Russland og Ukraina med spesiell vekt på 
forsvars- og sikkerhetspolitikk siden midten av 1990-årene. Han 

snakker russisk og ukrainsk og har tilbrakt mye tid i begge landene. 
Sin PhD oppnådde han ved NTNU. 

 

Onsdag 25.11.2015, Jardar N. Østbø  

«Personen og fenomenet Putin – hans nåværende og 

fremtidige maktbase. Hva vil han med Russland fremover?» 
Østbø er postdoktor ved UiO med fagområdene Russland, Sentral-

Europa og Balkan. Han har sin PhD fra Universitetet i Bergen, 
russisk områdekunnskap (2011). Østbø har bl.a. arbeidet som 
politisk analytiker i Forsvaret (3 år) og er nå tilknyttet prosjektet 

NEPORUS - New Political Groups and the Russian State. Han har 
russisk hovedfag og har utgitt en rekke vitenskapelige artikler. 

 

 


