
 

 

Tidsvitnene fra andre verdenskrig er i ferd med å forsvinne. Men kildene de etterlot 
seg i form av brev og nedskrevne tanker gir tilgang til historiene deres. Disse 
historiene åpner dørene til en verden der brevskriverne og mottakerne levde under 
et totalitært regime, med streng sensur, sterke begrensninger av rettigheter og stor 
risiko for straff. Hva kan brevene fortelle oss i dag om ytringsfrihet, og om ytringers 
betydning for mennesker som lever i antidemokratiske samfunn?
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Okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig utgjør 
et dramatisk kapittel i norsk historie. Fortellingene om 
krigen er mange og mangfoldige. Motstandere av 
regimet ble forfulgt, og mellom 1941 og 1945 satt rundt 
4 200 mennesker fengslet i Falstad fangeleir. Flere var 
politiske fanger, noen ble arrestert som gisler, mens 
andre ble tatt til fange på bakgrunn av nazistenes 
raseteorier.

I løpet av et fire timers undervisningsopplegg vil 
elevene få mulighet til å ta et dypdykk i et unikt 
kildemateriale i form av brev og bilder, minner og 
memoarer. Dette utgjør grunnlaget for en innholdsrik 
dag som bidrar til å fremme historiebevissthet og 
refleksjon rundt dagsaktuell tematikk.

Brev fra fangenskap 1940–1945




   

Innhold og metoder 
Ved å se nærmere på kommunikasjon mellom fanger og 
deres familier, mellom okkupasjonsmakt og 
sivilbefolkning, vil elever få et unikt innblikk i skjebner 
og tematikk knyttet til andre verdenskrig, forfølgelse og 
berøvelse av rettigheter. Falstadsenterets utstillinger, 
leirområdet og det tidligere 
retterstedet Falstadskogen er sentrale områder i 
undervisningen.  Gjennom en aktiv læringsprosess vil 
elevene utfordres til kritisk tenkning


VGS-elev høsten 2016

Mål 
• Å øke elevenes kunnskap om andre 

verdenskrig, nazismen og Falstad fangeleir  

• Å skape bevissthet og fremme kritisk tenkning 

omkring minnekultur og historiebruk knyttet til 
andre verdenskrig 


• Å drøfte linjer til dagsaktuell tematikk og 
rettighetsspørsmål 


• Å gi elevene en mulighet til å reflektere over 
innholdet i begrep som menneskeverd, 
menneskerettigheter, demokrati, rasisme og 
antisemittisme.  


• Å øve opp ferdigheter til demokratisk 
deltakelse gjennom fokus på kunnskap og 
elevaktiviserende metoder

Falstadsenteret 
Falstadsenteret ligger på Ekne i Nord-Trøndelag. 
Bygningen ble oppført på 1920-tallet som en del av 
Falstad skolehjem. Fra 1941 til 1945 var bygningen i 
bruk som fangeleir, og i etterkrigsoppgjøret ble den 
anvendt som landssvikleir. I dag er senteret minnested, 
museum og senter for menneskerettigheter. I 
statsbudsjettet for 2016, Prop. 1 S (2015–2016) er 
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rundt kildebruk, historiebruk og minnekultur. Elevene 
får gjennom utforsking av studieutstillingen 
«Kjære born og andre» innblikk i brev, bilder, 
intervjuklipp og andre kilder. I dialog med 
Falstadsenterets pedagog får elevene bearbeide sine 
refleksjoner omkring Falstadhistorien og relevansen i 
dag. Den historiske empatien som utvikles underveis 
vil elevene selv få formulere på egne 
brevkort. Produktene vil vises for andre elever og 
besøkende. Slik kan elevene legge igjen uttrykk for 
egne tanker på Falstadsenteret. 

oppdrag formulert slik: Målet med tilskottsordninga er 
å medverkatil at Stiftelsen Falstadsenteret kan drive eit 
opplærings- og dokumentasjonssenter om 
fangehistorie frå andre verdenskrigen, og fremme 
kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og 
menneskerettane. Tilskottet skal særleg medverke til at 
senteret kan tilby eit godt opplæringstilbud om fred og 
menneskerettar for barn og unge.
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