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NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS 

                       FORBUND 

   The Norwegian Federation of Military Veteran Associations 

               FORBUNDETS HØYE BESKYTTER:  H. M. KONG HARALD V 

 

        Akershus Festning, 02.01.2018 

 

 

Invitasjon til  

- Norske partisaners minne 

o Murmansk / Lavna treningsleir 

o Minnesmerker over krigshandlingene Litza – Neiden/Tana 

o Partisanene i Varanger 

 

Vi har med dette gleden av å invitere deg til ovennevnte reise.  Vi kan love en mektig opplevelse: 

- Dag 1 – torsdag 3. mai:   

o Alt. a.) Fly fra ditt hjemsted til Kirkenes  -  seneste landing kl 0920.  

«    b.) Du er på Kirkenes Lufthavn Høybuktmoen senest kl 0930. 

o Transport Kirkenes – Murmansk. 

o Vi arbeider med å få til interessante besøk underveis. 

o Innkvartering i hotell i Murmansk. 

- Dag 2 - fredag 4. mai:   

o Ekskursjon i Murmansk 

o Besøk på det Kgl. norske Generalkonsulat i Murmansk 

o Sammenkomst om kvelden 

o Overnatting i Murmansk 

- Dag 3 – lørdag 5. mai: 

o Russisk delegasjon slutter seg til. 

o Bekransning av minnesmerker i Lavna, treningsleiren hvor de norske partisanene 

ble utdannet. 

o Vi besøker blant andre minnesmerket i Litza, hvor tyskerne ble stoppet under sin 

fremrykning mot Murmansk  

o Felles middag og overnatting i Hotel Petschenga, Zapolyarny. 

 

- Dag 4 – søndag 6. mai: 

o Tidlig avreise. 

o Bekransning av monumentet i Ahmalahti; gravplassen til de 611 sovjetrussiske 

soldatene som falt på norsk territorium 

o Grensepassering 

o Besøk på det russiske generalkonsulatet i Kirkenes 

o Bekransning av "Den Russiske Soldat"  -  den norske regjerings takkemonument 

over den sovjetrussiske krigsinnsatsen og befrielsen av Øst-Finnmark. 

Til våre tilsluttede organisasjoner 
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o Nedleggelse av blomster på minnestøtten over henrettede norske patrioter i 

Kirkenes. 

o Nedleggelse av krans på minnestøtten i Neiden over falne sovjetiske soldater. 

o Nedleggelse av blomster på minnesmerkene ved Tana kirke.  

o Viderereise til Vardø / Innkvartering i Vardø og veteransamvær på Vardøhus 

festning. 

- Dag 5 –  mandag 7. mai: 

o Nedleggelse av blomster på minnesmerke over krigens ofre og graver til falne 

norske partisaner i Vardø. 

o Bekransning av norsk og russisk minnesmerke over partisanene i Kiberg 

o Nedleggelse av blomster på graven til fallen norsk partisan. 

o Bekransning av minnesmerket over tre falne (en norsk partisan og to sovjetiske 

offiserer) på Langbunes. 

o Viderereise til Kirkenes Lufthavn Høybuktmoen – hjemreise. 

Endringer i programmet forbeholdes.  Ved hvert av markeringsstedene vil du få høre historien om 

det som skjedde på det aktuelle stedet. 

 

Beskrivelse av prosjektet, programmet, deltakelse, påmelding og kostnader 

Prosjektet 

Kampene i nord var omfattende og harde  -  og i stor grad ukjente for resten av landet.  Tyskernes 

fremrykking mot Murmansk ble stoppet ca 50 km fra byen, ved Litza, etter først å ha møtt sterk 

motstand med oppholdende strid ved Titovka.  I Oslo hadde general Falkenhorst bestilt hotellrom 

til seg og sin stab  -  det sies at general Dietel gjorde det samme i Murmansk.  Men i motsetning til 

Falkenhorst, måtte Dietel avbestille sin reservasjon.  Hvis han tok seg bryet, da…. 

Sammen med de sovjetiske styrkene kjempet norske partisaner etter først å ha fått sin utdannelse i 

treningsleiren ved Lavna ved Murmansk.  Deres innsats var i særlig grad å organisere og bemanne 

observasjonsposter, hvor tysk shipping kunne observeres.  Meldinger ble sendt tilbake til den 

sovjetiske Nordflåten, hvoretter de tyske målene ble angrepet.  De norske partisanene sto dermed 

for svært betydelige tyske tap. 

Men naturen var ugjestmild med få muligheter for dekning og skjul.  De klimatiske forholdene var 

tøffe, et tynt befolket område ga stor transparens, og de tyske motangrepene var nådeløse.  

Partisanenes tap var derfor store, ca. 50%   -  oppdragene var tilnærmet for selvmords-oppdrag å 

regne. 

Etter krigen ble de mistenkeliggjort i den kalde krigens skygge  -  bare to ble tatt for spionasje, de 

øvrige var lojale mot Norge.   

I 1992 sto vår høye beskytter, Kong Harald 5, i Kiberg og ba gjenlevende partisaner om unnskyld-

ning for den behandling de var blitt til del etter krigen. 

NMKF har derfor, når anledning bød seg, tatt dette opp som et prosjekt, med det mål å gjøre krigs-

handlingene i nord og partisanenes innsats bedre kjent. 

 

Samtidig ønsker vi å knytte forbindelser med russiske veteranorganisasjoner. 

NMKF er en upolitisk organisasjon, og prosjektet er derfor helt og holdent upolitisk; våre samtaler 

på personlig nivå er derfor viktige. 

Vi samarbeider med Folk-til-folk-samarbeidet innen Barents-regionen, og de opplever vårt enga-

sjement som svært viktig.   

Det er viktig å påpeke at reisen og programmet blir gjennomført på en seriøs måte; ledende 

personer innen Murmansk fylke, Fylkesordføreren i Finnmark, samt ordførerne i Kirkenes og Vardø 

er som regel på banen.  Mediedekning, sannsynligvis gjennom russisk TV21, en lokal TV-stasjon 
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for Murmansk-regionen med nasjonal representasjon, er svært mulig.  Også norsk mediedekning 

er svært sannsynlig. 

Prosjektet søkes arrangert annet hvert år i NMKFs regi, og altså første gang i mai 2018. 

 

Programmet 

Som dere ser, er deler av programmet ikke spesifisert.  Dette skyldes at ikke alle ting er på plass 

ennå.  Detaljert program, f.eks. 2. dag (i Murmansk), kan det hende vi får først samme dag.  Det 

jobbes fortsatt med interessante besøksobjekter  -  dette får vi komme tilbake til. 

 

Deltakelse  

På grunn av arrangementstekniske årsaker vil det være begrenset plass; vi regner ca 20 deltakere 

som maks. i hver pulje (annet hvert år). 

Vi går bredt ut med invitasjonen; den går i første rekke til NMKFs egne, tilsluttede organisasjoner. 

Det blir ikke bare "første mann til mølla".  Vi bare må ta en nennsom utvelgelse; det er viktig at vi 

får med oss representanter fra så mange av våre organisasjoner som mulig  -  det har allerede 

vært en del "trøkk" på dette. 

Det er viktig å poengtere at "siste trikken" ikke har gått  -  NMKFs styre har besluttet at dette skal 

arrangeres annet hvert år, og da ikke i de årene hvor det er Nordisk Stevne.  Det er dermed lagt 

opp til at neste Russland-tur kommer i 2020, og så annet hvert år  -  i den utstrekning dette viser 

seg å være bærekraftig.  Og det håper NMKF og våre kontakter innen samarbeidet i nord på 

begge sider av grensen at det blir! 

NMKF får dermed ett større arrangement hvert år, i tillegg til Polititoppenes minne og våre øvrige 

arrangementer. 

 

Påmelding 

På grunn av en omfattende dokumentasjon og prosedyre, trenger vi  

o Påmelding senest pr. 1. februar 2018 til nmkf@nmkf.no 

Vær nøye med navn (skrives akkurat som i passet), adresse, e-postadresse og 

mobtlf.nr. 

o Blir vi flere enn 20, må vi velge ut  -  det er viktig at det kommer deltakere som 

representerer så mange organisasjoner som mulig.   

Du vil i løpet av noen dager få beskjed om du kommer med, eller ikke.  Kommer du 

ikke med, føres du først opp på listen for neste tur  -  senest i 2020. 

o Får du beskjed om at du er kommet med, er påmeldingen din bindende, og du må 

gjøre følgende: 

 Send e-post til nmkf@nmkf.no med scannet bilde av den delen av passet 

som viser ditt foto og passets øvrige vita.  Passets utløpsdato må være 

senere enn 10. november 2018 = 6 måneder etter dato for at visumet løper 

ut.  Hvis ikke, må du fornye passet før du melder deg på  -  dette tar ca. 10 

virkedager.  Årsaken er at invitasjon skal skrives fra russisk organisasjon, og 

denne invitasjonen inneholde blant annet ditt passnummer, og det vil bli et 

annet passnummer på det nye passet enn det som var på det gamle.  

 Betal første del av beløpet, kr. 2 750,-- til NNMKFs konto 1830 30 21880 

senest pr. 15.2.2018. 

 Du rådes til på dette tidspunktet å bestille reise t/r Kirkenes.  Vi må være i 

Kirkenes/ Høybuktmoen flyplass kl. 1100 (SAS)/1130 (Norwegian) torsdag 3. 

mai. 

mailto:nmkf@nmkf.no
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o I god tid (= midten av mars), men først etter at du har mottatt invitasjon fra 

Murmansk Oblast Duma, må du søke om visum.  Dette kan gjøres ved det russiske 

visumkontoret (enklest! – bl.a. snakker de flytende norsk der) på Grev Wedels plass 

4, Oslo (www.ifs-norway.com – følg instruksjonene).  Visum koster kr. 450,--.        

Du kan også søke visum på konsulatet i Russlands Ambassade, Drammensveien 

74, (sideinngang fra Leiv Erikssons gate), men her er det kortere åpningstid 

(www.norway.mid.ru).  Visumbehandlingen vil ta inntil ca.10 dager.  Legg gjerne på 

4 – 5 dager på utreisedatoen, altså frem til f.eks. 10. mai; du kan jo komme på 

sykehus… 

Søk om turistvisum  -  reise med kulturelle formål. Hvis problemer, kontakt:  

 971 52 377  

 nmkf@nmkf.no 

 finbern@icloud.com 

eller ta direkte kontakt med www.ifs-norway.com  -  tlf. 23 96 21 22  -  ryddig og 

oversiktlig hjemmeside med gode instruksjoner. 

Viktig:  Vedlegg til visumsøknaden: 

 Pass, det du brukte da du scannet, med utløpsdato etter 10.11.18. 

 Din kopi av invitasjonen fra Murmansk Oblast Duma 

 Skriftlig bekreftelse fra ditt reiseforsikringsselskap om at du er 

forsikret (dette er forsikringsselskapene vant til; det holder med en 

telefonisk henvendelse hvor du oppgir polisenr.) 

 Medisinliste fra lege, om du bruker medisiner og har disse med deg.  

Disse må deretter deklareres på eget skjema.  Spør visumkontoret. 

 Bilde som er tilpasset feltet i visumsøknaden. 

Sjekk forøvrig  

o www.ifs-norway.com – klikk på Oslo 

          eller 

o www.norway.mid.ru 

      Uklarheter? Spørsmål? Spør nmkf@nmkf.no! 

 

Kostnader 

Siden dette er et prosjekt, søker vi FD’s fond for 2. verdenskrig-relaterte prosjekter, samt andre 

både departementale og øvrige organisasjoner om støtte.   

Men, du må være forberedt på full-finansiering  -  opp mot kr. 7 500 – 8 000 inklusiv flyreise t/r 

Kirkenes. 

Kostnader utenom reisen t/r Kirkenes, vil totalt være ca. kr. 5 500,-- og dekker såkalt "hel-pensjon".  

Eventuelle programendringer kan medføre endringer i beløpet, men sannsynligvis av mindre 

karakter. 

Hele prosjektet betales altså på flg. måte: 

- Kr. 2 750,-- ved påmelding til NMKFs konto 1830 30 21880 

- Flybilletten t/r hjemsted – Kirkenes betales av den enkelte uten å gå via NMKF  

- Kr. 2 750,-- (evt. endret beløp) til NMKFs konto 1830 30 21880 pr. 20.3.2018. 

Dersom vi får støtte til prosjektet (søknadsfrist 1.3., svar først mot sommeren, altså etter at reisen 

er foretatt), refunderes den enkelte med støtte-beløpet, delt på antall deltakere.   

NMKF beregner seg IKKE noe handling-gebyr, alt vårt arbeid gjøres frivillig og gratis. 

 

Nærmere avreise-tidspunktet vil du få ytterligere/bekreftende informasjon. 

http://www.ifs-norway.com/
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Er det ting du ønsker svar på?  Kontakt NMKF på 

- nmkf@nmkf.no 

- finbern@icloud.com  Finn Kampestuen-Berntzen 

- 971 52 377 

eller  

- paal@soglight.no    Pål Morten Bjarkøy 

- 911 09 245 

 

På forhånd takk for din påmelding! 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

  (sign.)       (sign.) 

 Finn Kampestuen-Berntzen       Pål Morten Bjarkøy 

       Generalsekretær     NMKFs koordinator for INTOPS-veteraner 
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