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Flere bilder
BILDESERIE PÅ NETT: Flere bilder fra skolelaiven om andre verdenskrig på Nesna kan
ses på www.hblad.no.

Inn i krigstid
SKOLE: Ungdomstrinnet på
Nesna skole la
vekk historieboka og spilte
ut rollene fra
andre verdenskrig selv.
RASJONERING. – Hæ?! Er det dette vi
får??
Noen gutter kikker med store øyne
ned på matpakkene sine. De har fått utdelt rasjoneringskort og hentet lunsjen
sin på butikken. Nå har de åpnet matpakkene. Ei lita brødskive med smør
på. Inne sitter klassekamerater fra mer
velstående familier og spiser brød med
fristende brunost på.
På benkene utenfor vinner sulten
over skuffelsen, og guttene tygger stille
uten å klage mer. Tyske vakter følger
med på at de oppfører seg.
– Ja, ja. Det var i hvert fall godt
smør, sier en dem.
DET UTVIDEDE KLASSEROM. Torsdag
var en annerledes skoledag for 70 ungdomsskoleelever på Nesna. For første
gang har de gjennomført en pedagogisk
laiv om andre verdenskrig, med utgangspunkt i lokale forhold – livet på
Nesna, slik det kunne utspille seg en
høstdag i 1942.
– Det er hverdagslivet vi har prøvd å
få fram, samtidig som vi har lagt inn
noen mer dramatiske hendelser med
utgangspunkt i faktiske ting som skjedde her under krigen, forteller spilleder
Kristin Jørgensen.
Dette er noe annet enn å lese i ei historiebok. En historisk laiv krever samtidig mye kunnskap om den tida man
skal spille rollene sine i. I tre uker har
ungdomstrinnet på Nesna jobbet med
temaet andre verdenskrig – i alle fag.
– Nesna skole er en helsefremmende
skole, og stedsbasert læring er ett av
våre satsingsområder. I det ligger det å
bruke andre læringsarenaer enn klasserommet. Her bruker vi Nesna-samfunnet som læringsarena, forteller rektor
Tore Løkkås.
KRIGSLAIV: Johannes Heiskanen fra Teaterzahl i rollen som tysk overtroppfører da hele ungdomstrinnet ved Nesna skole
gjennomførte laiv om andre verdenskrig på Nesna torsdag. I bakgrunnen står krigsfanger på rekke og rad.
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PILOTPROSJEKT. Nesna skole har fått
penger fra Den kulturelle skolesekken
til prosjektet, og Kristin Jørgensen har
vært innleid fra Nordland Teater for å
skrive manus og hjelpe til med å arrangere laiven. Med på laget er også Helgeland Museum avdeling Nesna, som
har bidratt med det historiske bakgrunnsmaterialet.
– Det er et pilotprosjekt. Så vidt jeg
vet har ikke en slik skolelaiv vært gjort i
Norge før, det å formidle lokal krigshistorie i laivformat, sier Jørgensen, og
legger til:
– Jeg er dødsimponert! Det er 70
ungdommer med her, og noen av dem
har ganske kompliserte rollekort.
Spillerne var både krigsfanger, tyske
soldater, lærere, elever og vanlige folk.
De gikk på skole, fikk utdelt rasjoneringskort, de var «illegale» speidere
som nektet å levere inn pengekassa til
nazistene, en avsatt prest som holdt
gudstjenester i det skjulte, de var «strikkeklubb» som egentlig jobbet med å
smugle inn mat til krigsfanger, de lyttet
på radio og spredte meldinger fra London, og ble arrestert for det. Vanlige
mennesker i et lokalsamfunn med tyske
okkupanter som fulgte årvåkent med og
slo hardt ned på all mistenkelig adferd.
Oppi alt dette befant det seg også en
skadet engelsk flyger, som til slutt ikke
så noen annen utvei enn å overgi seg.
MOTSTANDSARBEID. Inne i klasserommet på Klokkergården leser en lærer fra en lapp til elevene:
– London melder: Et engelsk fly har
styrtet over Helgeland, og en engelsk
flyger er savnet. Dersom noen kommer
i kontakt med ham, har dere plikt til å
hjelpe ham med skjulested, pleie og
mat. Dere må formidle beskjeden videre til andre dere kjenner.
Motstandsarbeidet på Nesna besto
først og fremst av informasjonsarbeid.
Bønder ved kystfortet på Sandnes tok
for eksempel bilder av de tyske installasjonene, og bildene ble smuglet over til
Sverige. Som mange andre steder,
befant det seg også skjulte ulovlige radioer på Nesna. De tyske soldatene i
laiven var stadig på jakt etter noen som
spredte lapper med informasjon «fra
London».
– Hva slags straff bør hun få? spør
overtroppsjefen den øverstkommanderende etter at de har arrestert en lærer
for å ha radio, og ført henne opp til
fangeleiren i Bjørndalen.
– Henging! roper han.
– Nei, ikke henging! roper hun
skremt, og ender med å slippe dødsdommen.
NESTEN 100 MED. I tillegg til 70 elever, deltok alle lærerne på ungdomstrinnet og rundt ti andre voksne, deriblant medlemmer fra teatergruppa
Teaterzahl og tre fra Helgeland Museum. Laiven var fordelt over flere steder: Klokkergården ¬¬– det gamle
skolebygget fra 1823 – var skole, museet var butikk, rektorboligen var
fangeleir, og i Bjørndalen slet fangene
på tunge steiner og bøtter med grus
mens strenge tyskere marsjerte att og
fram, passet på og kommanderte.
– Kapo! gjaller det fra øverstkommanderende på berget, mens han peker
sint med stokken sin.
Her – i det utvidede klasserommet –
får lærer Ragnar Rølvåg sannelig være
en annen type sjef enn i det ordinære.
KRIGEN PÅ NESNA. Nesna hadde fire
fangeleirer under krigen, og til enhver
tid cirka hundre russiske, polske og jugoslaviske krigsfanger, i tillegg til opp
mot hundre tvangsarbeidere. En stor

TIL AVHØR: Det er ei alvorstung stund når speiderguttene avhøres av den tyske soldaten. Speiderbevegelsen var forbudt under krigen, men fle
RASJONERING:
Guttene kan ikke
annet enn å le når
de åpner matpakkene sine og ser
hva de får å spise.

FAKTA
Laiv
■ Kalles også levende rollespill, og er en
improvisert teaterform der deltakerne
går inn i forhåndsdefinerte roller, og med
avklarte rammer på forhånd, men uten å
følge et manus.
■ Spilles normalt uten publikum. Hensikten er spillerens egen opplevelse.

mengde tyske soldater bodde her. Kystfortet på Sandnes var et strategisk viktig punkt, som i likhet med fortet i
Fagervika voktet kystveien inn til Mo i
Rana, hvor veien over til Sverige var
kort. Alt dette gjorde at krigen kom tett
innpå befolkninga, selv om det ikke
skjedde direkte trefninger.
Fangene var synlige i gatebildet, der
de gikk til og fra arbeidet på kystfortet,
utsultede og med bare filler på seg. Det
foregikk et organisert arbeid blant flere
på Nesna for å smugle til dem litt mat

når det var mulig, med fare for egen
sikkerhet. Noe av dette er skrevet inn i
laiven.
Tanken er at den skal arrangeres på
ungdomstrinnet hvert tredje år framover, i likhet med vikinglaiven som skolen arrangerer på mellomtrinnet – for
tredje gang til våren. Dermed skal alle
elevene på skolen få oppleve begge de

to laivene på et eller annet tidspunkt.
– Vikinglaiven i Bjørndalen har vært
populær. Elevene synes det er stas, og
derfor tenkte vi å gjøre noe lignende på
andre verdenskrig, forteller rektor
Tore Løkkås.
SOM I EN FILM. På Nesna går flyalarmen. Faklene tennes, og folk samles
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KRIGSFANGER: Lærer Ragnar Rølvåg gikk godt inn i rollen som øverstkommanderende, her sammen med krigsfanger i Bjørndalen.

FRA MUSEET: Jorunn Vrålstad fra Helgeland Museum avdeling Leirfjord spilte
håndarbeidslærerinne, tilbakesendt fra Falstad (t.v.). Rajko Savic fra Helgeland
Museum på Dønna spilte tysk soldat, her i garderoben før start.

FANGER: Nesna hadde fire fangeleirer under krigen.

re var aktive i det skjulte.
RØMMER:
En tysk soldat forsøker å
stoppe en
rømling.

VAKT: En tysk soldat vokter døra inn til
bunkersen i Bjørndalen.

inne i bunkersen i Bjørndalen. Ut av
skogen kommer en skadet engelsk flyger, med handa løftet til overgivelse.
Noen forsøker å rømme fra vaktene,
noen stoppes, og noen klarer det. Her
og der finnes det ulike historier som utspiller seg, uforutsette vendinger, noen

som lusker inni skogen, ei jente som
spør etter medisiner. For en tilskuer er
det vanskelig å få med seg alt som skjer
– men det er heller ikke meninga.
Kristin Jørgensen elsker å laive.
– Det er som å være i en film, smiler
hun, og fortsetter:

– Lek og spill er morsomt, men ikke
alle trives på en scene foran et publikum. For å spille i en slik laiv som dette, må man dessuten lære veldig mye
om tida du skal inn i, og elevene er virkelig kunnskapsrike. Så all ære til skole
og lærere som bare bryter opp timeplanen på denne måten i tre uker.

Tekst og foto: Mariann Vatne
mv@hblad.no 97733310

OVERGA SEG: En engelsk flyger ble
skutt ned over Helgeland og overlevde.
Han overga seg til tyskerne, noe som
også hendte i virkeligheten, selv om det
ikke var på Nesna.

