Flykten från krigets Trondheim till fristaden Norrköping
Under andra världskriget flydde ca 1300 judar från Norge till Sverige och bland annat till
Norrköping. Många av dessa kom från Trondheim som idag är Norrköpings vänort.
Måndagen den 11 juni arrangeras ett samtal mellan författarna Birgit H. Rimstad och Johan
Perwe samt tidsvittnena Evelyn Bøe, Liv Isaksen Bakken och Harriet Isaksen Borg.
Den norska författarinnan Birgit H Rimstad har intervjuat 14 judar som i unga år flydde från
Norge. Två av dessa var Evelyn Bøe och Liv Isaksen Bakken från Trondheim. De flydde i
november 1942 och bodde i Norrköping fram till freden i maj 1945. Evelyn var då 7 år och Liv
13 år. I samband med arrangemanget medverkar också Livs syster, Harriet Isaksen Borg, som
även hon bodde i Norrköping under kriget och var 8 år när de återvände till Norge.
Tillsammans med författaren Johan Perwe berättar Evelyn, Liv och Harriet om sina
upplevelser från flykten, sina år i Norrköping och återkomsten till Norge efter kriget.
Samtalet inleds med att Johan Perwe berättar om stämningarna i Norrköping under andra
världskriget. Därefter kommer Birgit H. Rimstad berätta om judarnas situation i Norge och
Trondheim under krigsåren. Författarnas böcker kommer finnas till försäljning under kvällen.
Arrangemanget är gratis och avhålls måndagen den 11 juni kl 19.00
på Grand Hotel i Norrköping.
Antalet platser är begränsade.
Arrangörer är Föreningen Norden och Kgl. Norska konsultat i Norrköping.
För mer information: mats@kulturfonden.net eller 0709 - 611408.
Arrangemanget genomförs med ekonomiskt stöd från Norrköpings kommun.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birgit H. Rimstad är historiker och tidigare avdelningsdirektör vid högskolan i Oslo och Akershus. Hon
har skrivit boken Unge tidsvitner – Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust som
utkom 2016. Boken skildrar 14 judar som i unga år lyckades fly tillsammans med sina föräldrar till
Sverige. Den utkom 2016 i Norge, men har ännu inte utkommit i Sverige.

Johan Perwe är född i Norrköping och är författare, journalist och historiker med särskilt intresse för
svensk-tyska förbindelser, hjälpverksamhet och motståndsarbete under andra världskriget. Han
utgav 2016 boken Mörkläggning – nazismen och motståndet i Norrköping 1933 – 1945. Han har
även författat en bok om en svensk-tysk Gestapoangivare V140 Babs från 2011 och om sin morfar
Bombprästen Erik Perwes hjälpverksamhet för flyktingar i krigets Berlin. En uppdaterad utgåva
av Livräddare utkom 2018.

