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Kære medlemmer af Foreningen NORDEN i Aabenraa.
Som tidligere annonceret har vi desværre måttet aflyse
vores Foredrag om Grønland onsdag d. 26. oktober.
Vi har dog været så heldige at få en anden interessant
foredragsholder, antropolog Ivan Bæhr, til at holde
foredrag om den glemte krig i Finnmarken i Norge under
2. verdenskrig. Der bliver også trukket tråde til Norges
aktuelle forhold til Rusland. Krigen i Ukraine har siden
februar drastisk ændret relationen til Rusland i ishavet
mod nord. Se Ivan Bæhrs præsentation af foredraget
nedenfor.
Tilmelding senest 21. oktober til Karen Margrethe
Fink, karenmargrethefink@gmail.com eller sms til
21201932.
Pris for deltagelse i foredrag og kaffe er 100 kr. for
medlemmer og 125 kr for ikke-medlemmer. Betales
ved tilmelding til Foreningen NORDENs konto i
Sydbank: reg.nr: 7910, konto.nr: 0001682478 med
angivelse af navn.
Venlig hilsen
Karen Margrethe Fink
Formand for Foreningen NORDEN i Aabenraa
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Fotoet er af det sovjetiske Ilusjin-jager y, der blev
skudt ned og nødlandede under kampene i dagene
op til befrielsen af Kirkenes 25. oktober 1944 - det
står i dag på 'Grenselandsmuseet' i Kirkenes.

Drama Langs Ishavet - på sporet af den glemte
krig i Finnmark.
- rejseberetning ved antropolog Ivan Bæhr
"De dramatiske begivenheder under 2. verdenskrig
trækker spor i landskabet og i mennesker i Finnmark i det
nordligste Norge. En voldsom historie, som sikkert de
færreste herhjemme kender til, og en historie som i årtier
blev fortiet i Norge.
Aftenens beretning tager udgangspunkt i en række
nedslag i områdets historie og sporene efter de
voldsomme begivenheder, som jeg har mødt på min rejse
gennem landet fra Kirkenes ved grænsen til Rusland i
nord til Oslo-fjorden i syd.

fl

Kirkenes blev befriet af den Røde Hær 25. okt. 1944, og
under mit ophold i området for et år siden fornemmede
man klart det særlige forhold til nabolandet. Et forhold,
som ændredes drastisk efter Ruslands invasion af
Ukraine. Den nye situation i Europa efter invasionen af
Ukraine sætter historien i vores nabolande under 2.
Verdenskrig i nyt lys".

