
KRIGEN PÅ SØRØYA. 

Krigen på Sørøya var hard og brutal. Jeg vil hevde at det er underkommunisert 

både i bøker og nedskrevne verk hvilke grusomheter befolkningen på Sørøya 

gjennomlevde helt fra krigens start april 1940. 

 

Allerede 10.april kom mobiliseringsordren fra Altabataljonen.  
 

39 unge menn fra Sørøya dro umiddelbart til Alta for å tjenestegjøre som soldat 

mot den tyske okkupasjonsmakten - 13 fra Hasvik, 7 fra Breivikbotn, 8 fra 

Dønnesfjord, 2 fra Breivik og 9 fra Sørvær. Flere soldater fra Sørøya kom til 

etterhvert.  

 

Sørøysoldatene deltok sammen med Altabataljonen i de tøffe kampene ved 

Narvik våren 45. En kom aldri tilbake.  Ottar Isaksen, Sørvær døde 6.mai i 

trefninger med tyskerne på Gratangseidet.  

 

Hagbart Mørk var blant soldatene som kjempet på Narvikfronten. 8.mai 2015 

hedret den norske stat narviksoldatene for deres innsats. Jeg fikk det ærefulle 

oppdraget å overrekke utmerkelsen til Sørøysoldatene. Det var kun Hagbart som 

fortsatt levde. Han døde få uker senere. 
 

 
Kilde: Finnmark Dagblad 



I 1941/42 etablerte tyskerne et anlegg ved Hasvik. 

Her ble det stasjonert ca 150 tyske soldater og en russisk fangeleir.  

Anlegget var operativt helt til evakueringen høsten 44, og tyske soldater og 

russiske krigsfanger ble en naturlig del av hverdagslivet på stedet – i den grad 

noe kunne beskrives som normalt i krigsårene.  

Etablering av det tyske anlegget forteller at Sørøya hadde en geografisk viktig 

posisjon, ikke minst for å kontrollere innseilingen gjennom Sørøysundet.  

 
Kilde: «Under hakekorset», T.Gamst. 

 

 

 

 

  



Minelegging av havområdene rundt Sørøya 

 
Det ble lagt ut mange minebelter rundt Sørøya til stor fare for skipstrafikk og 

fiskebåtene.   

 

30.april 1942 gikk fiskebåten «Gråvik» på ei mine ved Sørvær.  

De tre brødrene Karl, Thorleif og Henrik Pedersen omkom, og ble aldri funnet.  

Som en påminnelse om krigens grusomheter rak vrakrester av styrhuset og ei 

båtside fra «Gråvik» inn i fjæra på Sørvær dagen etter, 50 meter fra huset til 

foreldrene til de tre omkomne fiskerne.  

 

 

8.juni 1944, gikk fiskebåten «Viking» på ei mine ved Tarhalsen på yttersida 

av Sørøya. Alle fire ombord omkom, og ble aldri funnet. Det var brødrene 

Kristian, Helmer og Richard Nilsen og Oskar Henriksen, Fra Breivikbotn. 

 

Nabobåter så dramatikken som utspant seg ombord i fiskebåten «Viking» som 

fikk ei mine ombord i trålen, men de kunne ikke gjøre noe for å berge. 

 

 

 

 

 

  



I løpet av krigsårene styrtet to fly nært Sørvær.  
 

18.mai 1942 styrtet et tysk fly i fjellet Soppen. Hele besetningen på fem tyske 

personer døde i styrten.  

Innbyggerne på Sørvær dro til styrtstedet, og mange tok med seg ting de fant i 

flyet og i området rundt – proviant, penger, klokker og våpen. Ingen ante hvilke 

konsekvenser dette skulle få for hver enkelt og Sørværsamfunnet som helhet. 17 

menn av Sørværs totalt 150 innbyggere ble sendt i tysk fangenskap på 

Sydspissen i Tromsø.  

Tyskerne innstilte på dødsdom for flere av de involverte. Dette ble omgjort til 

inntil 10 år i tysk tukthus for 7 personer: Thomas Pedersen, Filip Pedersen, 

Selmer Andersen, Edvin Jensen, Toralf Jensen, Kornelius Wasmuth og Georg 

Olsen.  

Kornelius Wasmuth døde i tysk fangenskap. De andre kom hjem i løpet av 1944, 

noen så sent som september. 

 

19. juni 1944 styrtet et fly i Andotten. Denne historien er lite omtalt. og de fleste 

innbyggerne på Sørøya har trodd at dette var et amerikansk fly med amerikansk 

besetning. Det viser seg imidlertid at det var et amerikansk fly med sovjetisk 

besetning i amerikansk uniform. Alle omkom.  

 

De sovjetiske soldatene deltok i et prosjekt under Lend-lease programmet, som 

var et samarbeid mellom de allierte landene og Amerika. Russisk ambassade i 

Oslo har bedt om å få reise minnesmerke over de omkomne. Saken er oversendt 

kulturdepartementet før kommunen avgjør om det gis tillatelse til det.  

 

 



Det ble utplassert sovjetiske spioner på Sørøya.  
 

1.april 1942 kom en sovjetisk ubåt direkte fra Murmansk til yttersida av Sørøya 

med tre spioner, nordmenn som hadde rømt til Sovjeunionen, og fått militær 

opplæring der.  

 

Det var Otto Larsen, Ragnvald Mikkelsen og Emil Isaksen. Spionene bodde 

først i hule i Ofjord, men måtte i all hast flytte til Nordsandfjorden da tyskerne 

var blitt varslet om deres oppholdssted.  

 

Tyskerne drev en intens klappjakt på spionene og deres medhjelpere. Verst var 

det for innbyggerne i Ofjord, men etterhvert som tida gikk ble stadig flere av 

kommunens innbyggere involvert – direkte eller indirekte.  

 

Spionene forlot Sørøya høsten 1943. Etter krigen ble de anmodet om å komme 

tilbake til Sovjetunionen. De fikk ingen heder og ære for sin innsats som 

spioner, men ble i stedet dømt til 8-10 års fengsel i tukthus. 

 

 

 
Ragnvald Mikkelsen (bildet) var gruppas telegrafist. 

Han ble skutt da han prøvde å rømme fra en russisk fangeleiren                            

i nærheten av Kvitsjøen i 1946.  

 



   17.oktober1944 kom det opprop om evakuering fra Finnmark.  
 

Befolkningen tok ikke dette på fullt alvor, og de færreste etterkom oppropet. 

Den 24.oktober hadde sovjetiske soldater kjempet seg fram til Bjørnevatn, og 

25.oktober ble Kirkenes frigitt. Dette var de første områdene i Norge som ble 

frigitt fra den tyske krigsmakten. Innbyggerne i Finnmark håpet og trodde at 

freden var nært forestående.  

 

28.oktober ble det beordret tvangsevakuering av Finnmark, signert av Hitler, 

med en tydelig tilførsel «Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass». 

Dette ble starten på de mest dramatiske hendelsene i Finnmark og på Sørøya i 

nyere historie – evakueringshøsten og vinteren. 

 

Noen fulgte evakueringsordren, og dro sørover med fiskeskøyter og annen 

båttransport som ble stilt til disposisjon.   

 

 

 
 

 

  



5.november startet tvangsevakueringen fra Sørøya.  

 
Mange sørøyværinger nektet å etterkomme evakueringsordren – i frykt for hva 

som skulle skje med dem, men også i protest mot at en fremmed statsmakt 

skulle jage dem bort fra eget hjem, kommune og fylke. 

Et sted mellom 1000 og 1500 flykninger gjemte seg på Sørøya, i gammer, huler 

og provisoriske bygninger. De fleste av flykningene var fra øya, men det kom 

også flyktninger fra de omliggende kommuner. Ingen har eksakt oversikt over 

antall flykninger. 

Tyskerne drev en intens «klappjakt» på flyktningene som hadde gjemt seg på 

Sørøya. Noen ble funnet og tvangsevakuert sørover. Men mange, svært mange, 

klarte å holde seg i skjul gjennom tøffe vintermåneder.  

 

 

 

Kilde: Øyfolket i hulene  



Tyskernes brenning av husene på Sørøya.  
 

12.november brente tyskerne de første husene i Breivikbotn. I løpet av de neste 

dagene steg flammene til værs i den ene bygda etter den andre. Ingen blir spart – 

ikke den mest avsidesliggende lille bygd.  

 

 
 

  



Like før jul 1944 flyktet ungdom fra Sørøya til det frigitte Øst-Finnmark.    

De fikk rapportert til de norske styrkene om alle flyktningene som levde under 

kummerlige forhold i huler og gammer på Sørøya midt på den hardeste vinteren 

– unge og gamle, kvinner og menn. Oberstløytnant Gunnar Johnson tok initiativ 

til en redningsaksjon, og det ble igangsatt et storstilt apparat for å få berget 

sørøyfolket.  

 

15.februar passerte «Murmanskkonvoien» Sørøya på tur til Murmansk. 

Fire britiske destroyere brøt ut, og satte kurs inn mot avtalte oppsamlingssteder 

på yttersiden av Sørøya – Sandøybotn, Nordfjorden, Børfjord og Skjæran.   

 

 
I løpet av to-tre timer hadde destroyerne samlet opp 502 flyktninger 

 

 



Konvoien satte kursen direkte fra Sørøya til Murmansk.                

 

Flyktningene ble fordelt på 26 lasteskip før turen gikk videre til Skottland.  

 

 
 

Ferden fra Murmansk til Skottland ble fjorten dager sammenhengende mareritt 

med orkan og bombeangrep fra tyske fly. To av lasteskipene ble torpedert. 

Under dramatiske omstendigheter ble alle reddet.  

 

Det amerikanske skipet «Henry Bacon» fikk skader på styremaskineriet, og ble 

liggende å drive. 23 tyske fly angrep den, og skipet ble i løpet av 20 minutt skutt 

i senk.  Kun to livbåter var brukbare. Sørøyværingene fikk fortrinnsrett, og alle 

overlevde. 64 personer ble berget, men 24 amerikanske sjøfolk omkom.  

 

 



Sørøyfolket ble innlosjert i Neilstonleire nært Glasgow. 
 

Oppholdet i Neilstonleiren ble en god opplevelse, og særlig for barna.   

 
 

Under oppholdet fikk sørøyværingene besøk av kong Håkon.  

 
 

502 flyktninger forlot Sørøya, og samme antall gikk i land i Skottland etter den 

dramatiske overfarten. En ung gutt døde, på ferden mot Skottland, og en gutt ble 

født på turen. 

  



I februar 1945 ble «Sørøygeriljaen» opprettet. 
Troppens oppdrag var å forsvare og sikre de ca 700 sivile som fortsatt var igjen 

på Sørøya. Troppen besto av ca 70 kvinner og menn. 

 
Sørøylottene fikk en sentral rolle i «Sørøygeriljaen», og var de første norske 

kvinnelige soldater i aktiv kamp. 

 
Det kom snart til harde trefninger mellom «Sørøygeriljaen» og tyske soldater. 

Det avgjørende slaget sto i Børfjord 5.mars.  

 

Seks unge menn mistet livet i kamp mot tyskerne: 

Roald Johansen, Gamvik, Martin Bjørnnes, Oksfjordhamn, Edvin Jensen, 

Sørvær, Edmund Nicolai Gimsøy, Dønnesfjord, Odd J. Johansen, Langstrand   

og Arne Røkenes, Hammerfest. 



8.mai 1945 kom freden. 
Sørøyfolket var spredt over store deler av Norge, og ca 500 personer oppholdt 

seg fortsatt i Neilson leiren ved Glasgow i Skottland.  

 

De første evakuerte vendte tilbake til Sørøya allerede i månedsskiftet mai/juni – 

klar til å starte gjennoppbyggingen. 

  

Alt var brent og ødelagt: 

328 bolighus, 268 fjøs, 13 fiskebruk, 10 forsamlingshus, 10 forretninger, 5 

skoler, 3 kontorer, 2 internat, 1 kirke, 1 overnattingssted og 1 offentlig 

administrasjon. 

 

Tilbake sto kun kirka i Galten, likhuset på Hasvik og et utedo på Sørvær. 

 

All ære og honnør til de som gjennomlevde krigens grusomheter, de som ofret 

sine liv og alle de som kom tilbake og bygde opp samfunnet her på Sørøya – 

bokstavelig talt fra ruinene. 

 

 
Breivikbotn 8.mai 2020  

Eva D Husby, Ordfører i Hasvik kommune 


