
PÅ NÆRT HOLD
Et reisende undervisningsopplegg for DKS.



Falstadsenteret 
 
Falstadsenteret ligger i bygningen som en gang var SS Strafgenfangenenlager Falstad. Falstadsenteret er i dag 
et minnested, museum og nasjonalt studie- og dokumentasjonssenter for fangehistorie fra andre verdenskrig og 
menneskerettigheter. Falstadsenteret er et av sju nasjonale freds- og menneskerettighetssenter. 
Falstadsenteret bruker historiske kilder med utgangspunkt i minnesteder for å legge til rette for samtaler om 
nazismens menneskesyn. For om lag 75 år sia var Falstad fangeleir del av et system som systematisk sorterte, 
undertrykte og drepte uskyldige mennesker. Tusenvis ble drevet på flukt, tatt til fange og fratatt sin menneskelighet.

Hvordan kan vi unngå at disse historiene gjentar seg?Hvordan kan enkeltmennesket, lokalsamfunnet og 
storsamfunnet arbeide for å opprettholde et trygt demokrati basert på menneskerettighetene?

Disse spørsmålene er sentrale i Falstadsenterets undervisningspraksis.

Et reisende 
undervisningsopplegg for 
Den kulturelle skolesekken

Falstad-historia er nært knytta til hendelser 
på Helgeland under andre verdenskrig. Disse 
koblingene finner vi igjen i personlige historier, 
med tilknytning til Helgeland, fra mennesker 
som levde, opplevde, tok del i og ble offer for 
nazistenes forfølgelser. Da Falstadsenteret 
ble stifta var Nordland fylkeskommune en 
av flere stiftere. Med bakgrunn i dette har 
Falstadsenteret lenge hatt et ønske om å nå ut 
til skoler som har for lang reisevei til oss. Vi har 
derfor stor glede av å presentere et reisende 
undervisningsopplegg, der pedagoger fra 
Falstadsenteret reiser ut til skoler i Nordland. 

Undervisningsopplegget På nært hold – andre 
verdenskrig gjennom personlige historier fra 
Helgeland bygger på erfaringer fra mange 
års undervisningspraksis på minnestedet, 
nyere forskning, samt kilder og materialer fra 
Falstadarkivet. Dette er et unikt tilbud for skoler 
på Helgeland, der undervisningsopplegget tar 
utgangspunkt i det nære i deres eget lokalmiljø.



Petar Krasulja

Noen måneder før Frank deporteres kom Petar Krasulja til Falstad fangeleir. Han kom til Norge som en krigsfange. Petar ble først sendt til Korgen i Nordland i 1942, hvor han blir satt til slavearbeid under umenneskelige forhold. Fra Falstad fangeleir flykter Petar på dramatisk vis sammen med to medfanger.

Frank Storm Johansen 

Frank kom til Helgeland i 1940 som telegrafist 

på Nordlandsbanen, ved Trofors stasjon. Høsten 

1942 ble Frank arrestert i forbindelse med 

Majavass-saken, ni dager før han skulle gifte 

seg med sin kjære Ruth. Frank satt i nazistenes 

fangenskap – både i Norge og Tyskland – fram til 

frigjøringa i 1945. 

Gerhard Flesch

Gerhard Flesch mistet faren sin i ung alder, 

da han ble drept under første verdenskrig. 

Gerhard melder seg inn i NSDAP i 1933 og stiger 

raskt i gradene i det nazistiske systemet. 

Under krigen ble Gerhard sjef for Sipo og SD i 

Trondheim, med ansvar for området mellom 

Dovre og Polarsirkelen. Gerhard Flesh er skyldig 

i utallige krigsforbrytelser, deriblant å dømme 

motstandsfolk med tilknytning til Helgeland til 

døden. Etter krigen ble Gerhard dømt til døden for 

sine forbrytelser i krigsåra.

På nært hold 
– andre verdenskrig gjennom personlige historier fra Helgeland

På nært hold – andre verdenskrig gjennom personlige historier fra Helgeland tar 
utgangspunkt i seks enkeltmenneskers historie fra det okkuperte Nordland under andre 
verdenskrig. Historia er presentert gjennom tekst, fotografier, gjenstander, bilder og 
tegninger. Undervisninga går over tre skoletimer, og vil invitere elevene til nysgjerrig, 
gruppe- og dialogbasert undersøkelser av fortida.

Elevene vil møte personhistorier knytta til deres lokalmiljø, og som er knytta til det 

nazistiske menneskesynet og leirsystem lokalt og over hele Europa. For å skape en bred historisk 
nyanse vil elevene møte personlige historier fra ofre, overgripere og hjelpere. Historia til personer 
knytta til Majavass-tragedien, Blodveien/Korgen, Ildgruben-affæren og holocaust i Nordland vil stå 
sentralt i undervisninga. 

Noen av de personlige historiene elevene skal undersøke nærmere er Frank, Petar og Gerhard. 



Plan for undervisninga

Undervisningsopplegget har et omfang på 3 
skoletimer (à 45 min.). 
Undervisninga har fire faser, der hver fase bygger 
på den forrige. 

Fase 1 - Introduksjonsfase
Elevene introduseres til Falstad si historie og 
Falstadsenteret. Elevene blir også informert 
om bakgrunnen for hvorfor Falstadsenterets 
undervisning er relevant for ungdommer i 
Nordland.

Fase 2 – Forarbeidsfase
I forarbeidsfasen utfordrer vi elevenes 
bakgrunnskunnskaper, fantasi og kreativitet 
gjennom arbeid med ulike kilder og historisk 
materiale.

Fase 3 – Arbeid med historia til enkeltmennesker
Elevene skal selv utforske historia til 
enkeltmennesker som levde, opplevde, ble 
utsatt for eller tok del i de historiske hendelsene. 
Denne delen av undervisninga utfordrer elevenes 
narrative kompetanse. Her får elevene selv sette 
sammen ulik form for informasjon til et narrativ 
om personens historie. Her vektlegges historisk 
empati i møte med mikrohistorie.

Fase 4 – Aktualisering og diskusjon om 
samtidsperspektiv
Med utgangspunkt i enkeltmenneskenes historie 
retter vi søkelyset mot det samfunnet elevene 
selv er en del av, både på lokalt, regionalt og 
globalt nivå. Gjennom relevante tema kommer 
elevene sammen fram til refleksjonsspørsmål 
de ønsker å diskutere sammen med resten av 
klassen. Aktualiseringsfasen utfordrer elevenes 
historiebevissthet, og oppfordrer dem til å 
reflektere rundt deres egen rolle i samfunnet som 
medborgere og historieskapere.

«Det er intenst å jobbe med denne historien og 
faktaen, man innser hvor heldig man er og at 
man ikke skal ta det vi har for gitt»

(Elev, Falstadsenteret, høsten 2015)

«Slike tider er ikke noe vi kan glemme. Siden vi er født lenge 
etter dette skjedde kan vi ha en tendens til å bare glemme 
det som skjedde før vi levde. Men dette er ting i historien 
som MÅ huskes» 

(Elev, Falstadsenteret, våren 2017)



Forventninger og forarbeid

Det er ikke et krav at elevene skal ha gjort et faglig forarbeid før de 
deltar på undervisningsopplegg i Falstadsenterets regi. Vi har likevel 
erfaring med at utbyttet av undervisninga blir større om klassen på 
forhånd har lest eller snakka litt om hva Falstad er og har vært, om 
andre verdenskrig på Helgeland og om elevene har noen familiære 
tilknytninger til hendelsene på Helgeland under okkupasjonstida.

Falstadsenteret reiser ut med én pedagog per klasse, og vi er 
takknemlig for all hjelp vi kan få fra lærere og andre voksenpersoner 
som kjenner klassen og læringsmiljøet fra før. 

Utbytte og undervisningsform

Undervisning i Falstadsenterets regi er forankra i læreplanen i flere 
skolefag. Falstadsenterets undervisningsopplegg er særlig knytta 
opp mot fagfornyelsen som trer i kraft skoleåret 2020/2021. 

Et viktig mål for undervisninga er å få elevene til å reflektere over 
hva de selv kan gjøre som aktive, demokratiske medborgere i 
samfunnet de er en del av. Opplegget tar sikte på å fremme evner 
som historiebevissthet, kritisk tenking, analyse og konstruksjon av 
narrativ, i tillegg til det mer spesifikt historiefaglige innholdet. 


