
Riksantikvaren – Direktorat for kulturminneforvaltning    /    Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo    /    Besøksadresse Dronningens gate 13
Telefon 22 94 04 00    /    Faks 22 94 04 04    /    E-post postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no 

Den norske legen Leiv Kreyberg besøkte
Bjørnelva like etter frigjøringen. 
Foto: Leiv Kreyberg, Riksarkivet

Prosjekt Nordlandsbanen

Norge og Russland har i flere år samarbeidet om å 
belyse historien rundt de sovjetiske krigsfangenes 
fangenskap og tvangsarbeid i Nordland under andre 
verdenskrig. Mange av fangene jobbet med å bygge 
jernbanen som skulle forlenges til Kirkenes. Over 
50 fangeleirer ble etablert bare på denne streknin-
gen, som er svært værutsatt og tynt befolket. Disse 
fangene hadde det ekstra vanskelig og mange døde, 
likevel utførte de viktig arbeid på infrastruktur som 
fremdeles er i bruk i Norge. 

I «Prosjekt Nordlandsbanen» samarbeider Norge 
og Russland om å dokumentere, formidle og hedre 
denne historien. Det gjøres blant annet gjennom 
arkivsøk i Norge og Russland, arkeologisk dokumen-
tasjon av fangeleirene, gjenreising av minnesmerker, 
kartlegging av bygde konstruksjoner og formidling via 
skilt og publikasjoner. 

BJØRNELVA
En viktig del av «Prosjekt Nordlandsbanen» er opp-
rettelse av et minnested ved Bjørnelva fangeleir på 
Saltfjellet. Leiren ligger ved E6 og restene etter den 
er fortsatt synlig i terrenget. Her vil historien bak 
byggingen av Nordlandsbanen formidles. Det går 
både vei og tog rett forbi, og her er parkeringsplass 
og utkikkspunkt. Minnestedet ved Bjørnelva er for-
ventet å stå ferdig i 2021.

Bjørnelva fangeleir var en leirene som ble opprettet i 
forbindelse med jernbanebyggingen over Saltfjellet til 
Fauske og videre nordover. Leiren var en av de verste, 
grunnet elendige forhold og et ekstremt klima. Leiren 
ligger langt fra folk, så det var ikke håp om hjelp fra 
en velvillig lokalbefolkning heller. Her på Saltfjellet 
døde det mer enn 200 fanger i løpet av bare ett år.



Bjørnelvaleiren ble opprettet i mai 1944 og fangenes 
arbeid sommerstid og ut på høsten besto i hovedsak 
i å gjøre grovarbeidet ved jernbanen; grave og lempe 
fyllmasse. Om vinteren ble fangene brukt til å holde 
veien over fjellet åpen.

Fangene som klarte seg helt til mai 1945, reiste to 
minnesmerker over sine døde kamerater. Gravene de 
døde ble lagt i ble først flyttet fra Bjørnelva til Hest-
brinken på Storjord høsten 1945, og så videre til Tjøtta 
under den såkalte Operasjon Asfalt i 1951. Det antas at 
enkelte levninger likevel ligger igjen på Saltfjellet.
Allerede i 1950, ett år før Operasjon Asfalt, ble min-
nesmerkene ved Bjørnelva sprengt av norske myndig-
heter. Den dag i dag ligger ruinene av minnesmerkene 
synlig utenfor leirområdet.

Prosjekt Nordlandsbanen har valgt å formidle denne 
viktige historien ved Bjørnelva krigsfangeleir, til 
minne om historien som utspant seg her og til heder 
for de mange som døde.

Det sprengte minnesmerket ved Bjørnelva krigsfangeleir på 
Saltfjellet. Slik har det ligget siden 1950. Foto: Riksantikvaren

Dunderland krigsfangeleir
I Rana kommune, sør for Saltfjellet, ligger Dunder-
land krigsfangeleir. Dette var også en av leirene langs 
Nordlandsbanen. Alle brakker og bygde konstruk-
sjoner er borte, men det er lett å se restene av disse 
i landskapet. Helgeland Museum har lagt til rette for 
besøk ved leiren ved å anlegge stier, utkikkspunkt og 
informasjonsskilt. Også ved denne leirens gravplass 
ble det reist et minnesmerke i mai 1945 over de falne 
soldatene. Etter at gravene ble flyttet til en samle-
kirkegård etter krigens slutt, ble området gjort om 
til dyrka mark av den lokale bonden, som samtidig 
flyttet minnestøtta til utkanten av jordet inne i et 
skogholt, hvor den har ligget i tiårene siden. Prosjekt 
Nordlandsbanen har gjenreist minnestøtten og satt 
opp skilt med navn på alle de som omkom her.

Prosjekt Nordlandsbanen – Sovjetiske 
krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid under 
andre verdenskrig. 
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