
Vandreutstillingen «Stjålne år: Barn i nord under 

2. verdenskrig» 
 

 

Utstillingen «Stjålne år: Barn i nord under 2. verdenskrig» presenterer historier 

om og av barn som bodde i Nord-Norge og Nordvest-Russland 

(Sovjetunionen) under 2. verdenskrig.  

 

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Narviksenteret og Murmansk 

fylkes regionale museum (Russland). Prosjektet er støttet av 

Barentssekretariatet og Stiftelsen Fritt Ord. 

 

Om prosjektet, med bilder av utstillingen: 

https://www.narviksenteret.no/formidling/stjalne-ar-ny-utstilling/ 

 

 

Det er gratis å låne utstillingen. Dere dekker selv utgifter til trykk av plakater, 

frakt og evt. bruk av designer.  

 

Dere får en lenke til Dropbox hvor trykkfilene ligger. Vi anbefaler å trykke på 3 

mm alusandwich plate, men andre overflater kan også brukes. 

 

Innhold  

20 plakater, størrelse 1,2 m x 1 m (høyde x bredde) er spesialtilpasset våre mål, 

så de må enten trykkes slik de er eller tilpasses deres egne mål og veggflater 

av en designer. 

 

Temaene/plakatene i utstillingen: 

1) Introplakat - informasjon om utstillingen 

2) Førkrigstiden (Sovjetunionen) 

3) 9. april 1940: Krigen kommer 

4) 22. juni 1941: Krigen kommer 

5) Evakuering fra Murmansk 

6) Skolen under okkupasjonen (Norge) 

7) Barnehager og skoler (Sovjetunionen) 

8) Barn i fangenskap: Beisfjord fangeleir 

9) Fra Nord-Norge til Auschwitz (om jødiske barn) 

10) Nyttårsfeiring under krigen (Sovjetunionen) 

11) Høytider under okkupasjonen (Norge) 

12) Norges yngste grenselos: Astrid Linerud (1934-2018) 

13) Arbeid i industrien (Sovjetunionen) 

14) Tvangsevakuert fra hjem og trygghet: Petra Henningsen (f. 1937) 

https://www.narviksenteret.no/formidling/stjalne-ar-ny-utstilling/


15) Arbeid i landbruket (Sovjetunionen) 

16) Sjøfartsnasjonen Norge - på liv og død 

17) Sjøgutter fra Solovetskijøyene 

18) Norges yngste soldat: Asbjørn Strandheim (1929-2013) 

19) Frem med norske flagg! (frigjøringen) 

20) Seiersdagen (Sovjetunionen) 

 

 

Språk 

Utstillingen er tekstet på norsk og engelsk. 

 

Vilkår for bruk 

Utstillingen kan ikke endres uten tillatelse, og Narviksenteret ønsker bilder av 

sluttresultatet. 

 

Tips 

Vi oppfordrer til å stille ut gjenstander relatert til temaet «Barn og krig» 

sammen med plakatene. 

 

Utstillingshefte 

Det er mulig å kjøpe utstillingshefter hos oss og selge dem. Heftene finnes på 

norsk, engelsk og russisk. Innkjøpspris NOK 60,-. Anbefalt utsalgspris NOK 99,- 

 

Kontaktinformasjon 

Elena Badanina, eb@narviksenteret.no eller tlf. 908 12 106 
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