
1918 - 1920 1. september

1939  

30. september

1939 

1918-1920 Borgerkrig i Fin-

land. Hvit mot rød. Hvite slåss

for Finland. Deres leder er Karl

Gustav von Mannerheim.  De

røde er kommunister og

ønsker ikke at Finland skal

være i krig med og forlange

land av Sovjet. De hvite vinner

og får grense mot Norge og

Sør Varanger ved Petsamo.

Mange sivile og soldater flykter

til Norge/ Sør-Varanger mens

krigen pågår. De blir tatt hånd

om av slekt og venner på

norsk side.

Tyskland angriper Polen og andre verdenskrig begynner.

Sovjet angriper Finland.

De vil ha tilbake land-

områdene de tapte i

borgerkrigen mellom 1918

og 1920. Vinterkrigen i

gang. 

Januar

1940

13. mars

1940 

9. april

1940 

April og mai

1940 

4. mai

1940 

3. Juni

1940 

19 norske skip

senkes i Nordsjøen.

245 mennesker

omkom. 

Vinterkrigen over.

Finland kapitulerer

og blir alliert med

Tyskland og Hitler.

Tyskland okkuperer Norge.

Harde kamper ved

Narvik når franske,

polske, engelske og

norske soldater kjemper

sammen mot tysk

okkupasjon.  Tyskland

har større og bedre trent

hær, og Norge må til

slutt kapitulere. 

Kirkenes bombes første

gang. Kirkenes ble bombet

340 ganger. Bare sju

mennesker omkom i bombe-

angrep. Byen hadde gode

bomberom og gruver folk

kunne skjule seg i.

Kringkastings-

masta i Vadsø

bombes.

7. juni 

1940 

Kongen, regjeringen

og General

Fleischer flykter til

London.

17. juni

1940 

Reichskommisar

Terboven heiser det

tyske riksflagget på

Kirkenes. 

20. juli

1940 

Det siste norske flagget ble firt.

Det skjedde ved Vardøhus fest-

ning. Hele Norge var nå okkupert

av Tyskland. 

19. januar

1941 

Erstatningsskipet

M/K «Vaaland»

ble senket av

ubåt. En drept.

En såret. 

22. juni

1941 

Tyskland går inn i Sovjet via Petsamo. Dietl leder

operasjonen som kalles; Operasjon Platinfuchs.

29. juni

1941 

4. juli 

1941 

Angrepet mot

Sovjet setter inn.

Angrepet Mot Sovjet

stopper opp på grunn av

dårlig framkommelighet.

7. juli

1941.  

13 og 14. juli

1941 

29. september

1941 

Sovjetiske

soldater sprenger

Litsa bru

Harde kamper mel-

lom tyske og

sovjetiske soldater

ved Litsa

Første konvoi går fra England til Murmansk. 43 kon-

voier gikk fra vest mot øst. 34 konvoier gikk motsatt

vei. 104 handelsskip og 20 allierte krigsskip gikk

tapt. Mellom 1000 og 1500 mennesker omkom.

Sovjet fikk 500 tanks og mer enn 7000 fly – i alt 4

millioner tonn våpen, ammunisjon og andre forsyn-

inger med de nordlige konvoiene. 

Desember 

1941

1. mars

1942 

April

1942

26. april

1942

Kampene på Litsa

stopper opp på

grunn av kulde.

Vardø blir bombet. 18

mennesker omkom

fordi sykehuset ble

truffet. 

700 Lærere ankommer

Kirkenes fra hele

Norge og blir satt til

tvangsarbeid på El-

venes. De blir tvunget

til å bygge veien mel-

lom Elvenes og 

Jakobsnes. 

Sovjetiske soldater

angriper tyske soldater

på Litsa igjen

6. mai

1942 

Snøstorm ved Litsa, med orkanbyger som varte i tre dager.

Mange soldater, både sovjetiske og tyske, frøs i hjel.

23. juni

1942

23 av 36 skip i en Murmanskkonvoi senkes.

153 sjøfolk omkommer. 

18. august

1943 

Partinasergruppene blir avslørt, tatt til fange,

og mange blir drept. 

22. september

1943

Dvergundervannsubåter som plasserte miner på

skroget og skadet det tyske slagskipet Tirpitz

som da sto ved Kåfjord i Alta. 

17. juni

1944

Flere runder med

bombing av Kirkenes.

Sovjetiske bombefly.

4. juli

1944 

Sovjetiske

bombefly

bomber

Kirkenes

7. mai

1944

Erstatningsskipet

«Moder II» skutt og

senket av russiske

hurtigbåter. 

Passasjerer og mann-

skap ble tatt til Sovjet.

7. juli

1944

Erstatningsskipet M/K

«Uløy» angrepet av

sovjetiske fly.

15 drepte. 

23. august

1944

Vardø blir bombet. Ni mister livet. 

23. august

1944

Vadsø blir bombet av over

100 sovjetiske bombefly.

13 mennesker

mistet livet. 

19. september

1944

Finland bytter side i

krigen, og tyskerne

begynte å trekke seg

ut av Sovjet og

Finland.

5. oktober

1944 

7. oktober

1944 

Kirkenes

brennes. 

Siste kanoner skytes ved

Litsa. Sovjetiske styrker er

overlegne og har flere og

bedre fly, og mye flere

kanoner og soldater enn

tyskerne. 

18. oktober

1944 

Sovjetiske

soldater ankom

Norge.

25. oktober

1944 

Alle tyske soldater har

forlatt Kirkenes og byen

er befridd.

27. oktober

1944 

Kamper mellom

sovjetiske og tyske

soldater ved Neiden. 

28. oktober

1944 

Etter forslag fra Terboven gir Hitler ordre om tvangsevakuering og brenning av

Finnmark og Nord-Troms øst for Lyngen.  

4. - 7. november

1944

Berlevåg blir
brent

6. november

1944

9. november

1944

Tana bru og Karasjok bru sprenges og bebygg-

else i Tana og Karasjok brennes.  Øst-Finnmark

fritt. 

Porsanger

blir brent

10. november

1944

Loppa blir

brent

10. november

1944

Alta og områdene

rundt Altafjorden blir

brent

11. november

1944 

230 soldater fra Skottlandsbrigaden ankom Kirkenes og hjalp

Sovjetiske soldater med frigjøringen av Finnmark.

13. november

1944 

Nedbrenning av

Honningsvåg og

Storbukt begynte.

Dette pågikk helt fram

til lillejulaften 1944. 

16. november

1944 

Kåfjord i Nord-Troms

blir brent.

20. november

1944

Kautokeino

blir brent

22. november

1944 

Hammerfest

blir brent

15. februar

1945 

30. april 1945 

502 huleboere hentes ut fra Sørøya med Engelske

destroyere og sendes til Skottland. 

Hitler tar sitt

eget liv

6. mai

1945 

8. mai

1945 

Tragedien på

Hopseidet

Frigjøring. Rundt 320 sivile finnmarkinger var drept

på grunn av krigen. I tillegg ble mange drept av

miner etter krigen. 

7. juni

1945 

25. september

1945 

Kongen kommer

tilbake til Norge

De siste Sovjetiske

soldatene forlater

Finnmark


