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:
Møllergata 37, 0179 Oslo.

Frogner menighetshus
Schafteløkken, Solheimsgate 2B, Oslo

Kurs i russisk: trinn 1 for begynnere (på mandagene fra kl.
17.00 til 18.30); trin 2 samtaleøvelser for viderekommende
(på mandagene fra kl. 19.00 til 20.30). Kursene holdes i
Kultursenterets lokale i  Møllergata 37, Oslo.
Undervisningsleder Svetlana Fjæren som er en erfaren ped-
agog med universitetseksamen
fra Sankt-Petersburg. Tel. 22 32 0354 
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Den sovjetiske frigjøringen av Finnmark.
Sovjetiske styrker befridde Kirkenes i oktober 1944. Som
temmelig symbolsk støtte ble 2. Bergkompani fra Den
norske brigade i Skottland med oberst Arne Dahl som sjef
sendt til Finnmark. Med stab, sivile og soldater telte denne
styrken 300 mann. Etter hvert ble den utvidet med gjenvæ-
rende finnmarkinger og norske polititropper sendt fra Sve-
rige. Ved den tyske kapitulasjonen sto om lag 3000 norske
soldater i Finnmark. Under sovjetrussisk kommando skul-
le denne symbolske styrken drive tyskerne helt ut av fylket.
Operasjonen hadde fått betegnelsen Crofter — husmann —
i og for seg betegnende for stillingen London-regjeringen
da var i Finnmark var en brikke i stormaktskrigen; norske
interesser telte lite.
Stort sett gikk samarbeidet med russerne knirkefritt. De

holdt seg til den norsksovjetiske frigjøringsavtalen og blan-
det seg lite inn i sivilt norsk styre. Etter 6.2.1945 var Berg-
kompaniet heller ikke underlagt sovjetisk kommando.
Dahl kunne rapportere at de russiske soldatene stort sett
oppførte seg eksemplarisk. Til å begynne med var derimot
forholdet mellom militærmisjon og lokalbefolkning mer
anspent. De hardt rammede finnmarkinger var naturlig nok
skuffet over at så få norske styrker kom og at forsyninger
lenge uteble. Det som kanskje likevel vakte mest bitterhet,
var at «londoneren» til å begynne med kritiserte dem for
manglende nasjonal holdning og snauklippet såkalte «tys-
kertøser». Dahl sørget raskt for å få slutt på slike episoder.
Dahl og hans styrker kunne selvsagt ikke bidra så mye
militært, men de gjorde en stor humanitær innsats og mani-
festerte gjennom sitt nærvær norsk suverenitet over Finn-
mark. Dahls bekymring for at russerne skulle bli stående i
Sør-Varanger viste seg ugrunnet. I august-september 1945
forlot de siste sovjetiske tropper norsk territorium.

”Villagris” og ”villakanin”
Byfolks nye kjæledegger og attåtnæring var gris og kanin.
Tilførselen av kjøtt og flesk til by områdene gikk ned alt
høsten 1940. Det ble gjennomført tvangsslakting med leve-
ringskvoter for de enkelte fylker, kommuner og produsen-
ter. Leveringskvoten var i 1942—43 fastsatt til 25 000
tonn, i 1943—44 til 23 000 tonn. Ikke noe år ble disse kvo-
tene oppfylt. Slaktet fant sine egne veier, det var verdifull
valuta og byttemiddel for dem som holdt dyr.
Eksempelvis var tilførselen av kjøtt til Bergen høsten 1941
mellom 5—8 % av hva det var i 1940. Rasjonene lød på
200—400 gram pr. person i uken. Imidlertid gikk det uker
mellom hver gang kjøtt og flesk var å få kjøpt. Tyskerne
tok mer enn halvparten av det lille som kom inn.
Høsten 1941 passerte dermed kaninholdet i Bergen hobby-
stadiet. Hansa bryggeri førte an i kjøttauken og alte opp en
regulær kaninfarm med 3000—4000 dyr. De ansatte skul-
le sikres kjøtt. Også på Østlandet slo kjøttkøene alle rekor-
der vinter og vår 1941. Folk sto i kø fra morgen til kveld.
Under slike omstendigheter debuterte man som dyreopp-
dretter, dersom man hadde den minste mulighet til å huse
og holde dyr. Griser, kaniner og ender ble nye familiemed-
lemmer. Enhver unggutt lærte seg finessene ved snekring
av kaninbur, og barna kunne slåss om ugresset i grøftekan-
tene for å fôre kaninene. Villagrisene ble holdt i badekar,
på verandaer, i kjellere om ikke husstanden disponerte
uthus og uteareal. Fôret var ikke lett å oppdrive, potetskrell
og sildeavfall var vanligst. Julesteken risikerte dermed å få
et lite anstrøk av sildesmak.
Andre «kjøtt»—matvarer som kom, ble sett, spist og for-
svant etter okkupasjonen var: ekorn, kramsfugl, duer,
måker, kråker. Alke var som alltid ettertraktet, men ble
sterkt beskattet. Især tyskerne som ble stasjonert nordpå,
forsynte seg av denne delikatessen.

På svartebørsen
Under okkupasjonen var det ulovlig omsetning av rasjo-
nerte varer eller mangelvarer til ublu priser.
Grensen mellom bytting, orging og svartebørs var flytende.
Mange forsøkte litt av hvert — bytte vare mot vare, vare og
penger mot vare, penger mot vare.
Ikke få nordmenn var innom børshandel for å sikre seg
julesteik, bryllupsmeny, en vinterfrakk, barneklær, et par
beksømstøvler, hvitt hvetemel, melk, egg. De fleste anså
det som tillatt å gjøre det ulovlige. Men for mange var det
en holdningssak ikke å benytte svartebørsen. Tyskerne rap-
porterte hjem i Meldingen aus Norwegen av 13.8. 1944:
«Svartebørshandelen i Oslo er enorm. Møtested for selge-
re og kjøpeinteresserte er de kjente Oslo-hotellene og -
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restaurantene, for eksempel Grand Hotel, Hotel Royal,
Victoria Restaurant, Gyldne Freden, Rosekjelleren osv. På
disse stedene finner man folk i alle aldersgrupper til alle
tider på dagen.»
I Bergen var gjerne kontrollørene årvåkne når lokalbåtene
fra de indre fjordene kom til byen søndag skveldene. Pal-
mesøndag 1945 gjorde kontrollører et storvarp: Over 1000
l melk, 350 kg kjøtt og om lag 700 egg ble beslaglagt. Det
var passasjerene på 3 lokalbåter fra fjorddistriktene som
brakte med seg varemengdene. 5 andre båter rakk ikke
kontrollørene over den kvelden...
Prisene på svartebørsen kunne være riktig så stive. For 1 kg
meierismør måtte man betale opptil kr 60 på svartebørsen,
i butikken kostet det ca. 2—3 kr, hvis smør overhodet fan-
tes. 16 kr for brødet var standard svartebørspris, mot ordi-
nær pris ca. 50 øre. En sigarett gikk vanligvis for 1 kr, 10
ganger mer enn butikkpris. Noen risikerte å få tilnavn etter
prisen de forlangte. En Trøndelags-bonde ble kalt «ei
krone egget».
Hardest valuta på svartebørsen var i rekkefølge tobakk,
brennevin og flesk.

Frigjøringen 8. mai 1945
Frigjøringen i mai 1945, er for det store flertallet av nord-
menn et av okkupasjonstidens lykkeligste kapitler, da tungt
væpnede Wehrmacht-styrker i et antall av 365 000, samt
andre kamptrente tyske og norske NS-enheter på i alt 10—
12 000 mann, uten et skudd og nevneverdige dramatiske
episoder, i løpet av noen dager overga seg til en fåtallig
alliert militærmisjon som var støttet av en langt underlegen
og sparsomt utrustet Milorg- styrke, alt mens sivilbefolk-
ningen tok ut sine innestengte følelser i ubehersket jubel-
rus.
Flere faktorer bidro til dette heldige resultat. Mest grunn-
leggende var uten tvil disiplinen i de tyske rekker, og den
korrekte embetsførsel i den tyske overkommando på Lille-
hammer overfor overkommandoen i Flensburg. Hitlers
selvmord 30.4., som først ble meldt neste kveld, førte ikke
til noe maktvakuum og spillerom for lokal egenrådighet
som fryktet, og som Reichskommissar Terboven var tals-
mann for i Norge. Reichskommissar ble i stedet avsatt om
kvelden 7.5. og siviladministrasjonen i Norge gikk over til
Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen, general Böhme. Han
fikk kapitulasjonsvilkårene direkte av de allierte sent om
kvelden 7.5. De tyske styrker skulle overgis, avvæpnes og
sendes hjem snarest. Midnatt til 9.5. trådte kapitulasjonen i
kraft. Da hadde Terboven vært død i en halv time.

I dette dramatiske sluttspill tok opinionen seieren på for-
skudd. Gledesfester med flagg og brenning av blendings-
gardiner oppsto spontant 7.5. om kvelden, etter at den
generelle tyske kapitulasjon var blitt kjent ved 16-tiden.
Hele vårnatten igjennom glødet bålene, og strofen «Seiern
er vår, seiern er vår, vi har vinni, seiern er vår», spredte seg
fra intet til hele nasjonens allsang. Dagen etter, da landet
fortsatt befant seg under tysk overhøyhet, gikk de improvi-
serte folkefestene videre mot klimaks. Første dag i full og
formell frihet, 9.5., ble slik sett 3. festdag i folkets gledes-
kalender.

For de 50 000 NS-medlemmer og deres familier, og for
dem som hadde pleid vennskapelige forbindelser med
okkupasjonsmakten, ble frigjøringen en tragedie. Det fore-
kom en del selvmord i NS-familier. Arrestasjonene begyn-
te 9.5., mens snauklippingen av tyskertøser tok til på førs-
te frigjøringsdag, som et bisart utløp av innestengt, sex-
istisk hevnlyst midt i gledesrusen.

10 000 nordmenn døde under krigen
Krigens kostnad for Norge er lettest å beregne mht. tap av
menneskeliv. Mer problematisk er å anslå de økonomiske
og materielle tap som landet led. Vanskeligst er det likevel
å finne kostnadene som f.eks. tortur, brutale fangeopphold,
deportasjon og farefull krigsseilas påførte enkeltindividet
og samfunnet på kort og lang sikt. Dette regnestykket kan
ennå ikke avsluttes.
I alt mistet rundt 10 000 norske kvinner og menn livet
under 2. verdenskrig. Tapene utgjorde omtrent 3 promille
av befolkningen og var langt lavere enn tapene flere andre
okkuperte land led. Av rundt 40 000 sjøfolk i ute- og hjem-
meflåten falt 4200 (10 %). De væpnede styrkene, mistet
2000 mann og 1400 falne kom fra motstandsbevegelsen.
Av Norges rundt 1800 jøder mistet over 700 (40 %) livet.
De sivile tapene utgjorde vel 1800 personer. I tillegg falt
nesten 800 nordmenn som var havnet på «den andre
siden», de fleste på østfronten.

Nordmenn i konsentrasjonsleirer 
I Norge var det ingen konsentrasjonsleirer, «bare» fange-
leirer og arbeidsleirer for utenlandske krigsfanger — de
siste var rene dødsleirer. Omkring 9000 nordmenn ble
sendt til fengsler og konsentrasjonsleirer over hele det
tyskpolske området. Bortsett fra Auschwitz, der bare 32 av
767 jøder fra Norge overlevde, var den verste leiren Natz-
weiler ved den fransk-tyske grensen, hvor halvparten av de
500 norske fangene døde. De var såkalte NN fanger, som
skulle forsvinne i Nacht und Nebel (natt og tåke). Rest
norske fanger hadde Sachsenhausen ved Berlin — av 2500
fanger døde 200. Kvinnene ble sendt til Ravensbrück, av
102 var hele 33 NN-fanger. Når «bare» 9 av dem døde, var
årsaken at N-fangene her ikke ble isolert fra de andre fan-
gene, som dermed kunne dele med seg av den maten de
fleste norske fanger fikk tilsendt.
Ved svenskdansk-norsk samarbeid fikk grev Folke Bern-
adotte våren 1945 lov til å hente hjem de danske og norske
Tysklands- fangene i Røde Korsbusser (De hvite bussene).

Sovjetiske, jugoslaviske og polske krigsfanger i Norge. 
Ved frigjøringen var det 78 200 krigsfanger i Norge som
Wehrmacht brukte som slavearbeidere. Ca. 1600 var
polakker, 1600 jugoslaver, og 75 000 sovjetiske statsbor-
gere. De var plassert i leirer som ofte hadde karakter av
rene tilintetgjørelsesleirer.
Det var 4 hovedleirer i landet, såkalte. Stalag: Stalag 303 i
Lillehammer, opprettet i september 1941; Stalag 330 i
Sagen ved Alta, opprettet i august 1941 (-
i november 1944 flyttet til Beisfjord ved Narvik); Stalag
380 i Drevja og Oppdal, opprettet i desember 1942; og Sta-
lag 322 i Elvenes ved Kirkenes, opprettet i slutten av 1941.
Under hver Stalag lå en rekke underleirer. I Sør-Norge var
det ved krigens slutt 87 underleirer, i Midt-Norge 76 og i
Nord-Norge 121. Dessuten fantes det en rekke arbeidsba-
taljoner for krigsfanger i Norge, i tillegg til Stalags. Mens
Wehrmacht brukte fangene i Stalag-leirene, disponerte
Organisasjon Todt arbeidsbataljonene.
Krigsfangene ble sendt til Norge for å dekke det store
behovet for arbeidskraft, særlig i forbindelse med utbyg-
gingen av Festung Norwegen. De første transportene kom
høsten 1941, alle med skip fra Stettin. I oktober 1942 ble
det opprettet en stilling for en offiser, Kriegsgefangenen-
Bezirkskommandant, som fikk ansvaret for alle krigsfan-
ger i Norge.
Fangene ble satt til hardt arbeid, var dårlig innkvartert, fikk
for lite mat og ble umenneskelig behandlet. Resultatet var
at minst 13 000 av de sovjetiske krigsfangene omkom. De
polske krigsfangene ble også dårlig behandlet, men hadde



Ðóññêèé áóëüâàð ¹8 (17 àïðåëÿ 2005 ã.)10 6 0 - ë å ò è þ  ï î á å ä û  ï î ñ â ÿ ù à å ò ñ ÿ . . .

Under okkupasjonen ble i alt 57.227 nord-
menn arrestert, ifølge Justisdepartementet
etter krigen. Dette omfattet også kriminelle,
mens antall politiske fanger ble anslått til å
være ca 40.000. Det samlede fangetallet for
de ulike fengslene var:

Grini: 19.788,
Møllergata19: 7574, 
Åkebergveien: 4500, 
Vollan: 5349, 
Falstad: 3440, 
Espeland/Ulven: 5000, 
Bredtvedt: 3500, 
Akershus:ca.3000
Berg:1353
Sydspissen/
Krøkebærsletta:2000
Kristiansand: ca 2000. 

Tallene er usikre, bl.a. fordi mange ble
arrestert flere ganger og/eller overført fra et
fengsel til et annet. (JAE/JWC) 

det tross alt langt bedre enn de sovjetiske, og trolig omkom
få av dem. Derimot døde de fleste av de omkring 4200
jugoslaviske krigsfangene som ble sendt til Norge. De var
til å begynne med ikke krigsfanger, men politiske fanger
under SS, tildelt Terboven som arbeidskraft av en Polizei-
führer han kjente i Serbia. De holdt til i egne leirer under
ekstreme forhold, og da de etter press fra Røde Kors våren
1943 ble overført til Wermacht, levde bare 1600 av dem.
De fleste av dem arbeidet med Nordlandsbanen.

Utenlandske krigsgraver i Norge. 
Etter krigen ble det funnet over 30 000 falne utenlandske
statsborgere gravlagt på ulike vis og på mange forskjellige
steder i Norge. Amerikanske myndigheter samlet sine falne
på egne kirkegårder på kontinentet eller de ble ført til
hjemlandet. Ca. 1110 britiske falne er gravlagt i Norge (fra
begge verdenskrigene). Omkring 100 000 sovjetiske fan-
ger fantes i tyske leire. Av disse omkom ca. 15 500, de fles-
te i Nord-Norge. I samråd med sovjetiske myndigheter ble
det anlagt en egen sovjetisk krigskirkegård med ca. 8000
falne på Tjøtta i Helgeland (innviet 8.7. 1953). 2098 sovje-
tiske fanger omkom — sammen med nordmenn og tyskere
— da Rigel ble senket av allierte fly ved Rosøya utenfor
Tjøtta 27.11.1944. De gjenfunne ble gravlagt på egen kir-
kegård, Tjøtta internasjonale krigskirkegård. I tillegg fin-
nes 6 egne kirkegårder med sovjetiske fanger, bl.a. på Jør-
stadmoen (954 falne), Oslo, Vestre Gravlund (349 falne)
og Vinjeøra i Sør-Trøndelag (165 falne). Det er reist ca. 40
monumenter omkring i landet til minne om sovjetiske sol-
dater som mistet livet. 2839 jugoslaver døde i tysk fangen-
skap i Norge. I samarbeid med jugoslaviske myndigheter
ble de døde samlet på 4 ulike kirkegårder. Den største lig-
ger i Botn ved Rognan, ved den såkalte. Blodveien, som
omfatter 2569 graver. I tillegg er det reist 7 minnesmerker,
de fleste i Nord-Norge. I alt 11 500 tyske krigsgraver ble
registrert. Disse ble, i samråd med tyske myndigheter, sam-
let på 5 større kirkegårder: Narvik, Botn, Havstein ved
Trondheim, Solheim ved Berget og Alfaset i Oslo. De ca.
450 omkomne tyske fra Rigel er gravlagt på Tjøtta interna-
sjonale kirkegård. Fra 2. verdenskrig finnes det i tillegg
165 polske krigsgraver, 127 franske, 37 nederlandske samt
et mindre antall svenske og danske.
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UDI

Ble enke - og utvist
Berlevåg i opprør mot UDI

For et år siden mistet fiskeren Kolbjørn Blomsø
livet på havet. Midt i sorgen ble den russiske enken
Irina og hennes to sønner utvist.

Nå har kommunestyret og skolen slått ring om den
lille familien. 
I stuen i Sankjeilgata sitter Irina Usanova med de to
sønnene sine Roman (15) og Ilja (14). 

- Nå tror jeg det vil gå bra. Jeg har hus her i Ber-
levåg, jeg har jobb og jeg har mange gode venner,
sier hun til VG. 

Så optimistisk var ikke situasjonen for en drøy uke
siden. 

11. desember dumpet brevet fra UDI ned i postkas-
sen. I løpet av 48 timer måtte Irina og hennes to barn
i ungdomsskolealder forlate landet. 

- Forferdelig 

I begrunnelsen het det at hun ikke hadde vært gift
med Blomsø lenge nok til å få oppholdstillatelse. Det
burde vart ett år. Og at utkastingen skyldes mangel på
tilknytning til lokalsamfunnet. Reaksjonene som har
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kommet fra lokalsamfunnet, tyder på det motsatte. 
Berlevåg ble opprørt. 

- Forferdelig. Irina er et fantastisk menneske og
gjør en kjempegod jobb på helsesenteret, forteller
kollega Mari Gundersen til VG.
Denne uken skrev 8.-klassingene en forbønn som ble
lest opp under skolegudstjenesten. 

Fraflytting 
Kommunestyret har også kommet med en
enstemmig, tverrpolitisk støtteuttalelse til fordel
for Irina og sønnene. 

Grunnskolens organisasjoner har protestert på avgjø-
relsen, og stortingspolitikere fra Finnmark har lovet å
forfølge saken. 
Tre måneder etter giftermålet med fiskeren Kolbjørn
Blomsø ble Irina enke. Hun skaffet seg jobb og for-
sørger seg selv og guttene. Berlevåg sliter med fra-
flytting, og på skolen var det glede da de fikk to nye
elever. To kjekke ungdommer som rektor Brynjar
Langås i avisen Finnmarken betegner som flinke,
høflige og godt integrert. 

Irina Usanova har anket avslaget på oppholdstil-
latelse. Den skal behandles på nyåret.

ASLAUG TANGVALD PEDERSEN

JUL I NORGE: Irina Usanova og sønnene Roman
(15) og Ilja (14) mistet sin mann og stefar på havet
for et år siden. Foto: Hans Larsen, Finnmarken

Utlendingsdirektoratet
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Tall og fakta 2004

Ïðîôñîþç
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Arbeidssøkere fra nye EU-land

• Egne regler for arbeidssøkere fra
de nye EU-landene Slovenia, Slovakia,
Tsjekkia, Polen, Ungarn, Estland, Latvia
og Litauen. 

• Arbeidssøkere fra disse landene får
oppholdstillatelse i Norge hvis de har
fulltids jobb med norsk tarifflønn. Det er
regler for å fornye tillatelsene etter ett og
fem års jobbing. 

• De får oppholdstillatelse i tre
måneder hvis de kommer hit for å søke
arbeid på egen hånd, og hvis de kan
forsørge seg selv. 

• De får oppholdstillatelse i seks
måneder hvis de kommer på egen hånd
og registrer seg som arbeidssøkende hos
arbeidsmarkedsetaten Aetat.
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- Statsborgerskapet skal synliggjøre hvor lojalite-
ten ligger, sier kommunal- og regionalminister
Erna Solberg og foreslår at også ny lov bygger på
prinsippet om ett statsborgerskap.

Regjeringen foreslår at barn automatisk får stats-
borgerskap ved fødselen dersom mor eller far er
norsk, uavhengig av om foreldrene er gift. Det
foreslås at barn skal kunne få statsborgerskap etter
søknad fra fylte 12 år. For personer som kommer
til Norge som barn settes kravet til botid i Norge
til 5 år.

Det foreslås 7 års botid for å få norsk statsborger-
skap. Botiden skal kunne opptjenes i løpet av en
10-årsperiode. Søkerens identitet må være avklart,
og søkeren må fylle vilkårene for bosettingstilla-
telse etter utlendingsloven. Det foreslås innført et
krav om at søkeren har deltatt i norskundervisning
eller har nærmere bestemte kunnskaper i norsk
eller samisk. Dette skal gjelde fra 1. september
2008.

Prinsippet med ett statsborgerskap innebærer at
søkeren må si fra seg, eller løses, fra annet stats-
borgerskap. Hvis søkeren kommer fra land som
bare gir løsning etter at norsk statsborgerskap er
innvilget, må søkeren dokumentere av vedkom-
mende er løst innen ett år etter at norsk statsbor-
gerskap er innvilget. Dersom søkeren ikke følger
opp løsningskravet, vil det norske statsborgerska-
pet bli tilbakekalt. 

Norskfødte personer, men som ikke har vært
bosatt i Norge i minst 2 år innen fylte 22 år, vil
miste sitt norske statsborgerskap automatisk, med
mindre de søker om å beholde det. Denne regelen
gjelder bare for personer med dobbelt statsborger-
skap.

- Mitt ønske er at flest mulig utlendinger i Norge
søker norsk statsborgerskap, og jeg foreslår at det
innføres en høytidelig seremoni for nye, norske
borgere. Denne kan arrangeres én til to ganger i
året av Fylkesmannen, sier statsråd Solberg.

NY STATSBORGERLOV

Regjeringen har oversendt forslag til ny lov om statsborgerskap til
Stortinget. Prinsippet om ett statsborgerskap videreføres. Foreldre
skal likestilles når det gjelder å overføre statsborgerskap til barnet
ved fødsel og barn får adgang til å søke statsborgerskap.
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Frogner menighetshus Schafteløkken, Sol-
heimsgate 2B, Oslo

Møllergata
37, Oslo.

Kurs i russisk: trinn 1 for begynnere (på mandagene fra kl. 17.00 til
18.30); trin 2 samtaleøvelser for viderekommende (på mandagene fra
kl. 19.00 til 20.30). Kursene holdes i Kultursenterets lokale i  Møller-
gata 37, Oslo. Undervisningsleder Svetlana Fjæren som er en erfaren
pedagog med universitetseksamen
fra Sankt-Petersburg. Tel. 22 32 0354 

(Vår Frelsers ortodokse kirke),
Akersveien 33, Oslo.

fastlege
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Ludmila Sæther
Ludmila Sæther, Myrehagen 23, 3025 Drammen.

Viktoria Kulturhus( nær restaurant Globus i Strømsø)
Norsk-russisk kultursenter klubb”Matreski” inviterer til prosjekt”Den
russiske skolen” for barn mellom 1-10 år.Kunstner Monika jakobsen
fra Litauen vil vise oss kombinasjon av lærvarer,Helse form live- ved
barnelege Ekaterina Prokofjeva forteller om allergi.Serveres vafler,
kaffe, kaker.

Vetrlidsallmeningen

statsautorisert tolk og translatør.

Stavanger Musikkskole,  Bjergstedparken

Ole Skolemesters



Vi trenger dyktige selger

Vi er en liten gruppe selvstendige importører i Norge som nå har
gjort alt klart for salg av et tyskprodusert rengjøringssystem. Vi
starter en salgskampanje i Norge og vi trenger å få flere forhand-
lere, da vi ikke klarer å nå ut til hele Norge med de få forhand-
lere vi har i dag. Man velger selv om man vil drive med rent salg
og få stor fortjeneste av det, eller ta skrittet videre og være med
å bygge organisasjonen videre, og få provisjon av dette også.
Dette kan du jobbe med som hobby eller satse seriøst på heltid. 
Høres dette interessant ut, ta kontakt med oss.
Lilija Michelsen tlf. 45 60 60 17, proaqua@gmail.com 
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www.interes.no

Mjølkeråen
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En, to eller tre russiske kirker?

I tillegg til den offisielle kirken i Russland, Den russiske
ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet) kan man nevne to
andre sammenslutninger eller kirkestrukturer som forener
russiskortodokse menigheter i utlandet og ofte bruker i sitt
navn betegnelsen "russiskortodoks".
Etter den sosialistiske revolusjonen i Russland i 1917
flyktet et betydelig antall russere til Vest-Europa, Ameri-
ka og Australia. Mange av flyktingenes nye menigheter
verken kunne eller ønsket ikke å holde kontakt med
Moderkirken i det sovjetiske Russland. Det ble dannet en
egen administrasjon med navnet Den russiske ortodokse
kirke i utlandet som i dag har sitt hovedsete i New York.
Denne strukturen med sin ofte konservative, romantise-
rende og monarkiske ideologi har inntil det siste ikke vært
anerkjent av andre ortodokse kirker. Når kirken i Russland
etter Sovjetunionens fall nå har oppnådd full frihet, har
man imidlertid kommet i gang med seriøse forhandlinger
som sannsynligvis vil føre til gjenforening av denne grup-
pen med Den russiske ortodokse kirken (Moskvapatriar-
katet).
En annen særegen gruppe, som gjennom hellige Nikolai
menighet er representert også her i Norge, er Erkebispe-
dømmet for russiske ortodokse kirker i Vest-Europa med
hovedsete i Paris. I dag sorterer erkebispedømmet i Paris
under Det økumeniske patriarkatet (Istanbul), uten at dens
menigheter likevel er underordnet de lokale greske bisko-
pene i de respektive land. For eksempel er hellige Nikolai
menighet her i Skandinavia ikke underlagt med den gres-
ke metropolitten Paulus med bispesete i Stockholm. Erke-
bispedømmet for russiske ortodokse kirker i Vest-Europa
ble i sin tid dannet som en midlertidig struktur for organi-
sering av russiskortodokst kirkeliv i emigrantmenighetene
så lenge det på grunn av vanskelige politiske forhold ikke
var mulig å opprettholde fungerende kontakt med kirken i
Russland. 
Den russiske ortodokse kirken (Moskvapatriarkatet) kom i
2003 med et konkret forslag om å forene de tre forskjelli-
ge russiskortodokse kirkestrukturene i Vest-Europa til én
enhet, som med tiden skulle kunne danne grunnlag for én
ortodoks vesteuropeisk lokalkirke. Forslaget har fått både
støtte og skarp kritikk.
Tidligere har Den russiske ortodokse kirken gitt selvstyre
(autonomi) for eksempel til kirkene i Japan, Ukraina, Est-
land, Litauen, Latvia og Moldova. Den ortodokse kirken i
Amerika, selvstendig lokalkirke siden 1970, er også dat-
terkirke av den russiske kirken. 
Den russiske ortodokse kirken (Moskvapatriarkatet) er
representert i Norge ved fire selvstendige menigheter: hel-
lige Olga menighet i Oslo, hellige Irina menighet i Stavan-
ger, Kristi åpenbaringsmenighet i Bergen og hellige Tri-
fon menighet i Kirkenes. Den russiske ortodokse kirken
har to fastboende prester i Norge: igumen Kliment Huhta-
mäki i Oslo og fader Mikhail Seljavkin i Stavanger og
Bergen. Det er også utpekt en prest til menigheten i Kir-
kenes.

Aleksandr Pipin
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Mjølkeråen

Ðóññêèé áóëüâàð


