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Fortellinger i 
fangenskap  
 

 

Bakgrunn 
  

I løpet av 2. verdenskrig ble over 100 000 mennesker sendt til Nord-Norge som tvangsarbeidere. Den 

største gruppen var sovjetiske krigsfanger, men i Nord-Troms har vi også fortellinger om tyske 

straffefanger og norske, politiske fanger som kom fra Grini for å utføre arbeid for 

okkupasjonsmakten. I denne presentasjonen kan du lære mer om disse menneskenes skjebner. 

Årsaken til at et så høyt antall fanger ble sendt til Nord-Norge var behovet for arbeidskraft til 

utbyggingen av militære anlegg, veier og Der Polarbahn - Hitlers arktiske jernbane. I Nord-Troms var 

vegnettet nærmest ikke-eksisterende på denne tiden, samtidig skapte de snørike vintrene store 

utfordringer for okkupasjonsmakten. Samtidig manglet man arbeidskraft, og løsningen ble å etablere 

fangeleirer for flere tusen fanger som skulle stå for dette arbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Foto: Nord-Troms museum 

 

 

 

Sovjetiske krigsfanger 
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Sovjetiske krigsfanger har i ettertiden ofte blitt omtalt som «russefanger». Dette var soldater som 

hadde blitt tatt til fange etter at Tyskland gikk til angrep på Sovjetunionen i juli 1941. På dette 

tidspunktet hadde Hitler blitt klar over de store utfordringene med infrastruktur og forsvar av særlig 

Nord-Norge. Det ble raskt fattet vedtak om at fangene skulle sendes nordover for å være ekstra 

arbeidskraft i okkupasjonsmaktens planer.  

De første sovjetiske krigsfangene ankom Nord-Troms i august 1941, og det ble etablert fangeleirer i 

alle kommunene i Nord-Troms. Krigsfangene led under umenneskelige forhold, og svært mange 

mistet livet i fangenskap. Vi antar at mellom 1941 og 1945 mistet om lag 13700 sovjetiske krigsfanger 

livet i Norge, de aller fleste i Nord-Norge. Krigsfangene var det største tapet av menneskeliv på norsk 

jord under krigen. 

 
Tyske straffefanger 
I 1942 ble 2500 tyske straffefanger sendt fra fangeleirer i Tyskland til Nord-Norge. Disse skulle bidra i 
byggingen av Hitlers planlagte Polareisenbahn (jernbane til Kirkenes) og snørydding. Fangene var 
desertører, politiske motstandere av Hitler, homofile og andre grupper som Nazi-regimet anså som 
en trussel mot landet. I Hitlers øyne, var disse menneskene fortapte, og man stilte seg likegyldige til 
om de overlevde oppholdene i Nord-Norge. Fangene led under ekstrem kulde og sult, og et sted 

mellom 800 og 1000 av disse fangene mistet livet i Norge. 
 

Politiske fanger 

Okkupasjonsmakten hadde store problemer med å holde fjelloverganger åpne om vinteren. I Nord-

Troms var særlig Baddereidet (Veiskaret) og Kvænangsfjellet en utfordring. Det ble etter hvert 

beordret bygging av snøskjermer og tunnel av tømmer på de mest utsatte strekningene. 

Arbeidskraften ble hentet fra fangeleirene på Grini og Falstad, og tunnelene og snøskjermene ble 

bygget mellom august og midten av november 1942. Etter at tunnelene var ferdige, ble fangene 

sendt tilbake til Grini og Falstad.   

 

Blant fangene fantes journalister og avisredaktører, leger, politifolk og tannleger – felles for disse var 

at de var politiske fanger, arrestert på grunn av tyskernes mistanke om politisk 

motstandsaktivisme.  Flere av fangene var lærere som hadde blitt arrestert fordi de nektet å melde 

seg inn i Quislings «Norsk Lærersamband». Vi kjenner også til at 30 av fangene som ble sendt til 

Veiskaret var jødiske fanger. Etter oppholdet i fangeleiren på Veiskaret, ble alle disse utenom én 

sendt til Tyskland. Kun to av de jødiske fangene fra Veiskaret, musikeren Leif Wolfberg og språklærer 

Josef Israel Berg, returnerte fra konsentrasjonsleirene med livet i behold. 

 

I fangenskap 

Nazistene betraktet fangene som rene slavearbeidere. Ved ankomsten til Nord-Troms var de fleste 

fangene underernærte, de hadde ikke klær eller sko som egnet seg for nordnorske vinterforhold, og 

svært mange var alvorlig syke. Arbeidet var ekstremt fysisk krevende, samtidig som matrasjonene var 

svært begrensete og bestod i hovedsak av litt brød og suppe, en sjelden gang kjøtt eller fisk. 

Det var strengt forbudt for den lokale befolkningen å hjelpe fangene, og enhver som ble tatt i å gi 

mat eller klær til fangene risikerte dødsstraff. Fra tidsvitners fortellinger vet vi at mange likevel sørget 

for å legge ut mat når de visste fangene kom til å gå forbi, eller på andre måter klarte å smugle mat til 

dem. Det fantes også fangevoktere som snudde ryggen til når folk kom med mat. Harde fysiske 

straffer og mishandling var vanlig i fangeleirene, det finnes også mange fortellinger fra tidsvitner om 

hvordan fanger ble utsatt for grov vold, ofte for de minste forseelser. 
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Foto: Nord-Troms museum 

 

 

Operasjon asfalt 

I 1951, under den kalde krigen, fattet regjeringa vedtak om at alle sovjetiske krigsgraver fra 88 

gravplasser i Nord-Norge skulle samles på ett sted. Offisielt var begrunnelsen at det skulle være 

enklere å stelle og besøke gravene, men den opprinnelige årsaken var at man fryktet sovjetisk 

spionasje. Navnet Operasjon Asfalt kom av at likene ble lagt i papirsekker kledd med asfaltlag for å 

begrense lukten av likene. De aller fleste krigsfanger som lå begravete Nord-Troms ble da flyttet til 

felles grav på Tjøtta krigskirkegård. 

 

Fortellinger i fangenskap 

Undervisningsopplegget er tilrettelagt for elever på ungdomstrinnet og videregående skole.  Tittelen 
er valgt med tanke på innholdet om krigsfanger, men også at dette er en del av vår historie som 
mange ikke kjenner til. Fortellingene er fanget, men nå kan dere sette de fri. Sporene etter 
fangeleirene er kulturminner vi helst vil glemme. Vi ønsker at dere skal bli bevisste denne historien, 
øve på kritisk tenking og reflektere over kulturminnene o historien som finnes i våre nærområder.  

Fortellinger i fangenskap er delt i fire moduler, der hver modul bygger på den foregående. Den siste 
modulen er en presentasjon som kan gjøres selv om dere ikke jobber med fordypningsoppgavene i 
modul 2 og 3. Dere må ha tilgang på digitale verktøy så dere kan se og høre presentasjoner, gjøre søk 
i oppgitte kilder og ordbok, og skrive og lage presentasjoner selv. 
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Elevoppgaver  
Oppgavene i dette heftet løses ved hjelp bakgrunnsinformasjonen og presentasjonene Spor og 

Fangene og folket Dere må også bruke andre relevante kilder fra Internett: 

https://digitaltmuseum.no/ 

https://snl.no/ 

https://www.narviksenteret.no/ 

https://falstadsenteret.no/ 

 

Lykke til med arbeidet! 

 

Modul 1 

Fangeleirene i Nord-Troms 
Bruk bakgrunnsinformasjonen og presentasjonen Spor Dere må også bruke andre relevante kilder fra 

Internett: 

https://digitaltmuseum.no/ 

https://snl.no/ 

https://www.narviksenteret.no/ 

https://falstadsenteret.no/ 

 

 

Oppgave 1 – Fangeleirene i Nord-Troms 

 

Se presentasjonen Spor: https://prezi.com/view/yscLHsNW27NNOJLtIQQz/ 

Velg en av fangeleirene på kartet i presentasjonen og besvar spørsmålene:  

 

Hvorfor opprettet nazistene fangeleirer over hele Norge og Europa?  

Hvorfor opprettet nazistene fangeleirene i Nord-Troms? 

Hvem satt i fangeleirene og hvorfor? 

Hvor kom fangene fra? 

Hvordan kom fangene til Nord-Troms? 

Bruk bildene og beskriv hvordan området der fangeleiren lå så ut?  

Hva brukes området til i dag? 

 

Husk notater og bilder til presentasjon i modul 4 

 

Oppgave 2 - Sentrale begrep  

 

Forklar begrepene:  

 

Nazisme 

Grini 

Konsentrasjonsleir 

Tysk straffefange 

 

«Russefange» 

Politisk fange 

Den kald krigen 

Operasjon Asfalt 

 

Husk notater og bilder til presentasjon i modul 4 

https://digitaltmuseum.no/
https://snl.no/
https://www.narviksenteret.no/
https://falstadsenteret.no/
https://digitaltmuseum.no/
https://snl.no/
https://www.narviksenteret.no/
https://falstadsenteret.no/
https://prezi.com/view/yscLHsNW27NNOJLtIQQz/
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Oppgave 3 – Faktaspørsmål  

 

Finn informasjon og bilder, og lag fem til ti faktaspørsmål om fangeleirene i Nord-Troms. Bytt 

spørsmål, og svar på hverandre sine spørsmål, skriftlig eller muntlig. 

 

Husk å ta notater og bilder til presentasjon i modul 4 

 

 

Modul 2 

Historiske gjenstander 
På de neste sidene finner dere bilder av gjenstander fra museets samling. Velg en eller flere av 

gjenstandene som dere vil fordype dere i og løs oppgavene. Sett sammen informasjon og egne 

refleksjoner for å skape en historie om gjenstanden. Etterpå kan dere dele historiene med de andre 

gruppene. 

 

Husk notater og bilder til presentasjon i modul 4. 
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TYSK UNIFORM   
TEMA: 2.VERDENSKRIG – NAZISME - SYMBOLER 
 

Oppgave 1 – Fra museets magasin 

Studer gjenstanden godt. Ta utgangspunkt i den og diskuter førsteinntrykket dere har av 

gjenstanden. Bruk hjelpespørsmålene under. Skriv en oppsummering av diskusjonen og tankene 

deres.  

 

Hjelpespørsmål  

Hva ser dere?  

Hva tror dere gjenstanden er brukt til?  

Hva kan gjenstanden fortelle dere?  

Hvem tror dere eide gjenstanden?  

 

Oppgave 2 – Din historie 

Lag en historie til gjenstanden. Det er umulig å vite hele historien, men dere kan ut fra det dere ser, 

analysere, tolke, og danne dere et bilde av historien. Bruk det dere vet om krigshistorien og gruppas 

fantasi for å lage historien.  

 

Oppgave 3 – Tema i fortid og nåtid 

Vi i museet har knyttet noen tema til denne gjenstanden og historien. Selv om det kan være 

vanskelig å sammenligne fortiden med nåtiden direkte, kan den hjelpe oss med å forstå tiden vi selv 

lever i. Velg ett av temaene knyttet gjenstanden og gjør et nyhetssøk i søkemotoren. Dere vil finne 

mange nyhetssaker som tar for seg temaet. Dere skal velge ut noen av disse (1 – 3 stykker) som dere 

mener passer til historien dere har jobbet med, og som kan si noe om samfunnet vi lever i, i dag. 
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KRIGSFANGENS SKO 

TEMA: FANGER - MENNESKERETTIGHETER – TORTUR 

Oppgave 1 – Fra museets magasin 

Studer gjenstanden godt. Ta utgangspunkt i den og diskuter førsteinntrykket dere har av 

gjenstanden. Bruk hjelpespørsmålene under. Skriv en oppsummering av diskusjonen og tankene 

deres.  

Hjelpespørsmål  

Hva ser dere?  

Hva tror dere gjenstanden er brukt til?  

Hva kan gjenstanden fortelle dere?  

Hvem tror dere lagde og eide gjenstanden?  

 

Oppgave 2 – Din historie 

Lag en historie til gjenstanden. Det er umulig å vite hele historien, men dere kan ut fra det dere ser, 

analysere, tolke, og danne dere et bilde av historien. Bruk det dere vet om krigshistorien og gruppas 

fantasi for å lage historien.  

Oppgave 3 – Tema i fortid og nåtid 

Vi i museet har knyttet noen tema til denne gjenstanden og historien. Selv om det kan være 

vanskelig å sammenligne fortiden med nåtiden direkte, kan den hjelpe oss med å forstå tiden vi selv 

lever i. Velg ett av temaene knyttet gjenstanden og gjør et nyhetssøk i søkemotoren. Dere vil finne 

mange nyhetssaker som tar for seg temaet. Dere skal velge ut noen av disse (1 – 3 stykker) som dere 

mener passer til historien dere har jobbet med, og som kan si noe om samfunnet vi lever i, i dag. 
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GAVEN FRA KRIGSFANGEN 

TEMA: FANGER – MEDMENNESKELIGHET - GAVE 

Oppgave 1 – Fra museets magasin 

Studer gjenstanden godt. Ta utgangspunkt i den og diskuter førsteinntrykket dere har av 

gjenstanden. Bruk hjelpespørsmålene under. Skriv en oppsummering av diskusjonen og tankene 

deres.  

Hjelpespørsmål  

Hva ser dere?  

Hva tror dere gjenstanden er brukt til?  

Hva kan gjenstanden fortelle dere?  

Hvem tror dere lagde og eide gjenstanden?  

 

Oppgave 2 – Din historie 

Lag en historie til gjenstanden. Det er umulig å vite hele historien, men dere kan ut fra det dere ser, 

analysere, tolke, og danne dere et bilde av historien. Bruk det dere vet om krigshistorien og gruppas 

fantasi for å lage historien.  

Oppgave 3 – Tema i fortid og nåtid 

Vi i museet har knyttet noen tema til denne gjenstanden og historien. Selv om det kan være 

vanskelig å sammenligne fortiden med nåtiden direkte, kan den hjelpe oss med å forstå tiden vi selv 

lever i. Velg ett av temaene knyttet gjenstanden og gjør et nyhetssøk i søkemotoren. Dere vil finne 

mange nyhetssaker som tar for seg temaet. Dere skal velge ut noen av disse (1 – 3 stykker) som dere 

mener passer til historien dere har jobbet med, og som kan si noe om samfunnet vi lever i, i dag. 
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Modul 3  

Fordypning i kilder 
 

I denne oppgaven finner dere noen kilder til det dere allerede har jobbet med i modul 1 og 2. Løs 

oppgavene med informasjon dere allerede kjenner til og det de nye kildene forteller dere. 

 

 

Fangenes skjebner 

Kilde: Fangekort - sovjetiske krigsfanger 
 

Nesten alle fangene hadde gjennomgått en standardisert fangeregistrering innen de kom til Norge. I 

denne prosessen ble fangene tildelt fangenummer og et fangekort som inneholdt 

personalopplysninger, fingeravtrykk og i enkelte tilfeller, bilde. Ved ankomst til hovedfangeleire, ble 

fangene tildelt ID-brikker med fangenummeret på. Dette måtte fangene ha på seg til enhver tid. Ved 

dødsfall ble halve ID-brikken gravlagt med fangen, mens den andre halvdelen ble sendt med 

fangekortet til Berlin. På fangekortene ble også dødstidspunkt og dødsårsak registrert.  

 

Lenge trodde man at disse arkivene hadde gått tapt i flyangrep på Berlin mot slutten av krigen, men 

det viste seg at amerikanske soldater hadde funnet arkivet i Meinigen i 1945, hvor de hadde blitt 

flyttet av sikkerhetsårsaker så tidlig som i 1943. Arkivet hadde siden blitt overlatt den Røde Armé og i 

2000 startet et enormt arbeide med å digitalisere fangekortene til alle de sovjetiske krigsfangene 

som døde i fangenskap under 2. verdenskrig. Arbeidet pågår fremdeles og en søkbar database er 

tilgjengelig på www.obd-memorial.ru.  

 

Det er gjennom dette arkivet at vi får innblikk i offisielle dødsfall ved leirene i Nord-Troms. Tyskerne 

var svært nøye på føring av sine arkiver, og dette tallet bekreftes av norske rapporter umiddelbart 

etter krigen, men man kan selvfølgelig ikke utelukke mørketall omkring dødsfall blant fangene. 

De aller fleste dødsfall var et resultat av utmattelse og sykdom. Krigsfangene ble tatt til fange under 

kamper i Sovjetunionen, mange av disse i sørøst, og ble fraktet på særdeles inhumane måter til Nord-

Norge. Sykdom var utbredt, i tillegg var mange av fangene hverken vant til, eller utstyrt for, det kalde 

klimaet i nord. 

 

Velg ett eller flere av fangekortene - les og oversett.  

Fortell om fangen. 

Snakk sammen om hva kildene forteller dere. 

 

Ta notater og bilder til presentasjon i modul 4. 
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Fangene og folket 

Kilder: Plakat, tekst og lydklipp med tidsvitne som forteller 
 

Bruk kildene under og finn ut: 

Hva risikerte befolkningen ved å gi fangene mat og hjelp? 

Oppførte alle tyske soldater seg ille mot fangene? 
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Lytt på lydklippet der Hjalmar Molund forteller om sitt møte med den tyske soldaten og fangevokter 

«Russe-Hans», og svar på spørsmålene under: 

 

https://soundcloud.com/user-486981789/hjalmar-molund/s-Q9JpsbhpFlj 

 

Hva forteller lydklippet?  

Hva forteller den om menneskesynet?  

Hva ville du ha gjort? 

 

Husk notater og bilder til presentasjon i modul 4. 

 
 

Modul 4 

Presentasjon 
 

Den siste oppgaven går ut på å lage en presentasjon av arbeidet gruppen har gjort gjennom alle 
oppgavene i «Fortellinger i fangenskap».  

Hvordan kan historien og hendelsene sette søkelys på samfunnet vi lever i, i dag?  
Hva har du lært om historien i lokalområdet? 
 

 

https://soundcloud.com/user-486981789/hjalmar-molund/s-Q9JpsbhpFlj

