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Bakgrunn
De tyske myndigheter ønsket å holde folk i varetekt for en periode. Paragraf 114 i en lov fra 28. februar 
1933 ga staten lov til å sette mennesker i varetekt på ubestemt tid. Dette ga bakgrunnen for opprettelsen 
av konsentrasjonsleirer i Tyskland. Dachau konsentrasjonsleir nord for München var den første konsentra-
sjonsleiren i Tyskland. Den ble påbegynt 21. mars 1933. Dachau-leiren ble en modell for senere konsentra-
sjonsleirer.

Fangeleirer i Norge
Også i Norge ble flere fangeleirer opprettet etter at tyskerne okkuperte landet. Det var fire Polizeihäft-
lingslager (dvs. leirer som det tyske sikkerhetspolitiet opprettet) i Norge:

• Ulven ved Bergen - opprettet i 1940, senere avløst av en leir på Espeland
• Grini i Bærum – opprettet i 1941, ble den største fangeleiren i Norge
• Falstad ved Levanger – opprettet i 1941
• Sydspissen i Tromsø – opprettet i 1941, senere avløst av Krøkebærsletta i Tromsdalen.

Polizeihäftlingslager i Norge var underlagt Sipo (Sicherheitspolizei, sikkerhetspolitiet i Nazi-Tyskland). 
En del fangeleirer lå ikke under Sipo, for eksempel Berg i Vestfold, som sto under statspolitiet og Nasjonal 
Samling (NS).

Polizeihäftlingslager i Norge omfattet for det meste såkalte politiske fanger. Det var både kvinner og 
menn. Unntaksvis kom også kriminelle fanger til disse leirene, det skyldtes som regel plassbegrensninger 
i fengselsinstitusjonene. Dessuten var det også utenlandske krigsfanger som var overført fra den tyske hær 
(Wehrmacht) til Sipo.

Bare et av fire Polizeihäftlingslager i Norge ble sentralt for massedrap. Det var Falstad, der mellom to og 
tre hundre norske og utenlandske fanger ble skutt i Falstadskogen ved leiren. I de andre leirene var det et 
mindre antall som ble skutt utenfor leiren.

Ca. 44 000 nordmenn, av dem ca. 4 000 kvinner, ble arrestert og innesperret i kortere eller lenge perio-
der under okkupasjonen. En del av fangene ble videresendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland. 

Tabell 1. Antall fanger totalt under krigen og fullt belegg i leiren.
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Fangekategorier og reglement i fangeleirer
Det virker ikke som om det var noe detaljert reglement for Polizeihäftlingslager i Norge før sommeren 
1942. Grunnen til det kan være at det var relativt få fanger i fangeleirene inntil 1942. 
27. august 1942 kom bestemmelser om de fem soningsformene (Stufe) i fengsler og konsentrasjonsleirer. 
Denne bestemmelsen ble endret 20. november 1942 og skulle gjelde for hele landet. 

Tabell 2. De fem soningsformene og NN-kategorien (se under) i fangeleirer og fengsler.

Fangenes saksmapper hadde både nummeret for soningsform påskrevet og et romertall som viste hvilken 
gruppe arrestasjonsårsaken tilhørte. De fleste fanger visste ikke hvilken kategori de tilhørte og kjente nok 
heller ikke til systemet. 

NN-fangene (Nacht und Nebel, «Natt og tåke») var ikke med i den offisielle inndelingen. Disse fangene 
skulle få særlig hard behandling og arbeide til de døde. De skulle regelrett forsvinne i leirer i Tyskland. NN-
fangene ble tildelt fangenumre, som ble brukt istedenfor deres navn – de mistet sin identitet på den måte. 
Dette var som regel politiske fanger som hadde gjort seg skyldig i motstandsarbeid på ulike måter. I Norge 
kunne de for eksempel ha vært med i en illegal gruppe som hadde radio, laget illegale aviser og hadde mili-
tær trening med våpen.

Det fantes spesifikke reglement for Sipos fangeleirer i Norge. Generelt fulgte alle regionale sikkerhetspoli-
tikontor en bestemmelse fra ledelsen i Oslo fra 19. mai 1941. I bestemmelsen står det blant annet at vare-
tekt skal gjennomføres i politiarrest i Norge. I alvorlige tilfeller skal man overføres til konsentrasjonsleirer i 
Tyskland. Det skal også gis en dom innen tre måneder, hvis ikke skal man løslates. Men i praksis ble man 
sittende på ubestemt tid før man fikk en dom.

Hver fangeleir hadde sitt eget reglement, men det fantes veldig mange likheter. Reglementet styrte i detalj 
livet i leiren. 
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Leirreglement for fangene i politifangeleiren Bardufoss1

1. I leiren hersker orden og militær disiplin.
2. Ethvert fluktforsøk blir straffet med den strengeste straff. Den som blir påtruffet under 

flukt, blir skutt.
3. De anordninger som bestemmes av lagerledelsen og vaktpostene må ubetinget følges.
4. Enhver fange har hilseplikt. Han må hilse på alle uniformerte og sivile tyskere. Hilsenen 

utføres ved at kroppen rettes stramt opp, hodet vendes mot den som skal hilses og luen 
tas fort og militært av. Hilsenen begynner 6 skritt fra den som hilses. Når man er kommet 
3 skritt forbi, settes luen på igjen.

5. Kommer en fange inn på et rum hvor en vakt oppholder sig, må han stanse ved døren, 
ta luen av og avgi følgende melding: «Häftling nr. 1200, Andersen bittet» eller «meldet 
………».

6. Enhver fange må hilse på en overordnet fange (striper på armen) ved rask hodevending.
7. Enhver fange må gjennemføre ubetinget renslighet. Dette gjelder så vel for egen person 

som for samtlige effekter.
8. De utleverte klær og effekter må behandles skånsomt.
9. Bytting og uttagning av klær på kammeret er uten spesiell tillatelse forbudt.
10. I arbeidstiden er røkning forbudt.
11. Det er forbudt uten tvingende grunn å forlate arbeidsplassen.
12. Ethvert forsøk på innsmugling av brever eller pakker er på det strengeste forbudt. Det 

samme gjelder for utsmugling.
13. Tyverier av enhver art, især kamerattyveri, og byttehandel er strengt forbudt. 
14. Sammenkomster og foredrag av enhver art er forbudt. Unntagelser kan kun tillates av 

lagerkommandanten.
15. Den av leirledelsen opstillte tjenesteplan må nøie følges. Brakkesjefer og forarbeidere er 

ansvarlig for at dette blir gjennemført.
16. Lykkespill, plystring og synging på rummene er forbudt.
17. Efter telleappellen må enhver fange opholde sig på sin brakke. Lyset slukkes. Dette kon-

trolleres av brakke-sjefen. Fra tappenstrek til vekking benyttes til avtrede den i gangen 
opstilte tønne. Det er forbudt å benytte tønnen om dagen. Unødvendig ophold i kor-
ridoren er tillatt for fangene. Fra mørkets frembrudd til vekking om morgenens må der 
blendes forskriftsmessig. 

18. Den som begir sig inn i dødssonen, som er merket med skilt, piggtråd, blir beskutt uten 
varsel.

19. Kommer under appellen lagerkommandanten, fliegerhorstkommandanten eller en an-
nen offiser med majors eller høiere grad inn på appelplassen, avgir personalsjefen hon-
nør med følgende kommando: «Stillgestanden, die Mützen ab og Augen rechts (eller die 
Augen links)». Overfor alle andre offiserer eller tyske sivilpersoner kommanderes: «Stillge-
standen, die Mützen ab». 

20. Det er forbudt å kaste fra sig papir, hermetikkbokser o.l. Leiren er ingen avfallsplass.
21. Det er forbudt å gå med hendene i lommen. Den som blir påtruffet slik, får lommene 

igjensydd.
22. Fangene er tildelt senger eller brisker, madrasser, stoler, bord og hyller. Ødeleggelse av 

eller opfyring med disse ting blir betraktet som sabotasje og tilsvarende straffet
Overtredelse av disse forbud straffes med travkolonne, arrest, straffeeksersis o.s.v

1Bardufoss flystasjon: 50 år: 1938 – 1988, s. 66-67.
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Sydspissen fangeleir
Våren 1941 opprettet tyskerne en leir for politiske fanger på Sydspissen i Tromsø, helt sør på Tromsøya. 

De første fangene som kom til leiren 18. juni 1941 var jøder og kommunister som var blitt arrestert i en 
større razzia i Troms og Finnmark. Belegget i leiren var 100-120 mann, og de fleste hadde et kort opphold 
på stedet. I løpet av den tiden fangeleiren var i bruk var det ingen kvinner der. Sydspissen fangeleir fungerte 
som oppsamlings- og gjennomgangsleir for fanger fra området mellom Lofoten og Kirkenes som skulle 
videre til Falstad, Grini eller konsentrasjonsleirer i Tyskland. Våren 1942 kom en ny fangegruppe til leiren. 
Det var lærere fra Tromsø som ble tatt under læreraksjonen i mars 1942. 

Leiren besto i begynnelsen av to brakker til fanger, en mannskapsbrakke og en brakke som var kjøkken. 
Ellers var det tre små skur, der var det en latrine og redskapsskur. Senere ble det bygget en mannskaps-
brakke til. Brakkene til fanger hadde en lang gang i midten, og på begge sider var det «kabiner» med trang 
liggeplass til fire menn og et lite vindu oppe på veggen.

Leiren var ennå ikke ferdigbygd da de første fangene kom. De ble brukt som bygningsarbeidere med 
arbeidsdager opp mot 14 timer. Da byggene i leiren var ferdig bygd, ble fangene satt til å bære stein til 
leirvegen, og en kai som ble bygd i strandkanten innenfor leirområdet. Det fortelles at etter at vinterstormen 
hadde ødelagt kaia, måtte steinen bæres tilbake til fjæra. 

Kostholdet på Sydspissen var mangelfullt, spesielt hvis man tar til ettersyn det harde arbeid fangene ut-
førte. Vaktene var hensynsløse, spesielt i den første tiden da det mest var unge folk som tok seg av vakthol-
det. Denne leiren har i ettertid blitt regnet som å være en av de to dårligste fangeleirene i Norge.

Sydspissen fangeleir ble snart for liten, og fangene arbeidet med å bygge den nye leiren på Krøkebærsletta 
i Tromsdalen, som ble ferdig i oktober 1942. 

Krøkebærsletta fangeleir
Det tyske offisielle navnet på denne leiren var Fangeleiren Tromsdalen, men Krøkebærsletta ble brukt i 
omtalen av leiren. 

Leiren besto av fem brakker, tre mannskapsbrakker, kjøkken, en latrine/badebrakke, og et redskapsskur. 
Senere kom det to ekstra brakker på hver side, men det er ukjent hva de ble brukt til. I januar 1944 brant to 
av brakkene. Antallet fanger var på det meste rundt 250.

 De fleste av fangene var norske og i all hovedsak politiske fanger og folk som var arrestert for militær 
motstand. Noen av dem som ikke ville være med på tvangsevakuering av Finnmark og Nord-Troms ble også 
satt inn på Krøkebærsletta. En 16 år gammel gutt ble satt i fangenskap ved Krøkebærsletta fangeleir fordi 
han ga mat til sovjetiske krigsfanger på Tromsøya. 

Det var utenlandske fanger også i leiren – sovjetiske krigsfanger, sovjetiske tvangsarbeidere, franskmenn 
og andre. Noen av dem ble skutt.

Den siste fangen som ble innsatt på Krøkebærsletta 2. mai 1945, ble skrevet inn som fange nummer 
2488, og løslatt to dager senere.

Kvinner i Krøkebærsletta fangeleir.
 Kvinner kom til fangeleiren fra 13. juni 1944. Inntil da var det noen få kvinner som var tatt i august 1943 i 
forbindelse med Arnøytragedien. En av kvinnene ble skutt 23. oktober 1943 sammen med sju menn. 

Sannsynligvis var det mangel på celler i kretsfengselet som gjorde at kvinner også kom til fangeleiren. Til 
sammen ca. 25 kvinner satt til ulik tid i leiren frem til 4. mai 1945. Men flere ble sendt til Falstad eller slup-
pet fri. 

I Krøkebærsletta fangeleir fikk kvinner et rom i en brakke. Rommet hadde køyesenger med halmmadras-
ser, to mørke tyske ulltepper med hakekors på til hver, og et bord spikret til veggen over en hylle med blikk 
kopper. Spisebestikk var av tre, smidd av fanger, og som spisefat en aluminumsboks som egentlig var en 
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fiskebolleboks. Ved døren var det en benk med en bøtte sølevann og en do-bøtte med lokk på.
En kvinne var arrestert da hun og kjæresten prøvde å flykte over til Sverige. Andre var arrestert fordi de 

var i familie med andre som var mistenkt for undergrunnsvirksomhet. 
Kvinnene ble isolert fra de andre fangene, og slapp bare ut fra rommet tidlig om morgenen og sent på 

kvelden for å luftes. 
De fikk heller ikke arbeide i leiren. De fikk bøtter med poteter som de måtte skrelle. Av og til kunne de 

finne brød som en grei vakt hadde lagt under potetene. 

Etterkrigstid.
Krøkebærsletta, etter krigen kalt Sletta tvangsarbeidsleir, ble brukt fra oktober 1945 og frem til 3. september 
1947 som tvangsarbeidsleir for mannlige NS-folk og frontkjempere. I februar 1947 var det 167 fanger der. 
De arbeidet utenfor leiren med jordbruksarbeid, graving og vedhogst. Fangene ble ført til Innherad i Nord-
Trøndelag etter at Sletta ble nedlagt. 

Fra høsten 1947 ble leiren benyttet som Framhaldsskole med internat. Brakkene ble revet mot slutten av 
1960-tallet.

Arnøytragedien
28. august 1943 – tre partisaner skjøt 22 tyskere på Arnøy i Nord-Troms. Partisanene ble drept. Lo-
kalbefolkning måtte betale dyrt for denne aksjonen mot tyskere: 24 personer ble arrestert og satt i 
fangeleiren på Krøkebærsletta.

23. oktober 1943 – åtte personer (av de 24 arresterte), syv menn og en kvinne, ble stilt opp mot 
grava i Kroken, et stykke nord for Krøkebærsletta, og skutt. 
Etter krigen ble likene flyttet til kirkegården i Tromsdalen. Området der de ble skutt, ble inngjerdet 
etter at likene ble flyttet, slik at området ikke skulle bli bebygd.
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Historier om mennesker som var fanger 
på Krøkebærsletta fangeleir

Marie Ulriksen (til høyre) med sine søstre Rachel og Titti og hund Tjamo. Bildet er tatt i 1939. 
Foto: © Narviksenteret, Sidsel Marie Kajanders samling

Marie Ulriksen 
Marie Ulriksen var født i Honningsvåg i 1920. Hennes far gjorde karriere innen bank, og i 1936 kom fami-
lien til Kabelvåg. 

Våren 1940 skulle Marie ta engelsk artium på Bodø Høgre Almenskole. Krigen gjorde hverdagen utrygg, 
og eksamen ble avlyst av skolemyndighetene. Elevene fikk vitnemål med karakterer som var gitt gjennom 
skoleåret. Marie reiste deretter hjem til Kabelvåg. 

Marie jobbet i banken i Kabelvåg de første krigsårene, men ønsket seg mer utdanning og et annet yrke. 
Hun søkte på Tromsø Lærerskole, og fikk plass der høsten 1942.

I Tromsø ble Marie kjent med lærerstudenter som drev med motstandsarbeid og blant annet rapporterte 
til London om tyskernes marine, og spesielt slagskipet «Tirpitz». Marie bidro også til motstandsarbeid. 
Hun oppbevarte hemmelige papirer i ei lofotkiste på hybelen i Tromsø, og reiste med skriftlige beskjeder 
mellom Tromsø og Kabelvåg. 
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Tyskerne gjennomførte «razzia» på Lærerskolen, og da ble også Maries hybel gjennomsøkt. De lette etter 
radioutstyr. Lofotkista var låst, og Marie sa hun hadde mistet nøkkelen. Heldigvis fant tyskerne sendeutstyr 
på naturfagrommet, så de som undersøkte hennes hybel forlot rommet uten å bryte opp kista. Etter at  
«Tirpitz» var skadet i september 1943 og bombet i april 1944, ble mange av motstandsfolkene arrestert.

I juni 1944 avsluttet Marie lærerskoletida og reiste hjem til Kabelvåg, hvor hun kom 26. juni 1944. 1. juli 
1944 kom Gestapo for å arrestere Marie. Hun klarte å be sin søster om å brenne noen papirer fra lofotkista. 
Marie ble fraktet til Svolvær, og så videre til Tromsø. Her ble hun forhørt i mange timer, men Marie oppga 
ikke et eneste navn. Den 3. juli 1944 ble hun innskrevet i Tromsdalen fangeleir /Krøkebærsletta. 

I fangeprotokollene fra Tromsdalen fangeleir /Krøkebærsletta ble det innskrevet åtte fanger 3. juli 1944, 
sju menn og en kvinne. Marie ble fange nr. 1777, innsatt 3. juli 1944 og utskrevet for transport videre 
12. november 1944. Det er også registrert hva hun hadde med seg, og som ble tatt fra henne: håndveske, 
armbåndsur, legitimasjon, sigarettetui, rasjoneringskort for klær, saks, pengepung, seks små nøkler og en 
leppestift. 

Familien fikk brev fra leirkommandanten. Brevet var datert 3. juli 1944 og fortalte at Marie befant seg 
der «in Haft».

I fangeleiren ble Marie plassert på et lite rom, hvor hun satt alene i ca. 60 dager før hun fikk være 
sammen med flere kvinner på cella. «Det var så fuktig der at jeg mista stemmen». «Jeg hadde en genser med 
meg som jeg rekte opp. Så delte jeg garnet, og strikket meg strømper av det. Jeg fikk litt mat i en blekk-
boks».

Marie greide å få kontakt med en medfange i cella ved siden av ved å banke i veggen. Det var en fransk 
ungdom som visste at han skulle skytes. Kvelden før henrettelsen sang han en Edit Piaf sang for Marie.

Marie Ulriksens bein-
ring fra fangetida. 
Foto: © Narviksenteret, 
Sidsel Marie Kajanders 
samling

Marie var mistenkt for fiendtlig arbeid uten at hun fikk en spesiell dom, men hun ble holdt under et 
strengt regime. Hun ble avskåret fra kontakt med omverdenen, og hun fikk ikke motta eller sende brev til familien. 
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Fra denne fangetida har Marie tatt vare på en beinring hun fikk under oppholdet på Krøkebærsletta av en 
medfange. Den er dekorert med påskriften «Tromsdalen 1944», og en tegning av et dødninghode og bein i 
kryss.

Søndag 12. november 1944, dagen da «Tirpitz» ble senket, var Marie en av flere fanger som var sendt ut 
fra Krøkebærsletta til fangeleir Falstad, hvor de ankom 18. november.

19. januar 1945 var Marie en av mer enn sytti menn og kvinner som ble sendt til fangeleir Grini, hvor de 
ankom 21. januar. 

7. mai 1945 ble Marie og alle andre fanger på Grini frigitt. 
Sommeren 1945 fikk Marie en attest som dokumenterte hennes fangeopphold etter lærerskolen. Det var 

nok viktig å kunne fremlegge en slik attest for jobbsøking etter endt utdanning. I etterkrigstid jobbet Marie 
Ulriksen som skolelærer frem til 1974. Hun giftet seg og fikk to barn. Marie Ulriksen døde i 1990 få dager 
etter at hun fylte 70 år. 

Haft
Haft var en isolasjonsavdeling inne i fangeleiren. De kvinner og menn som ble plassert i slike 
eneceller skulle brytes ned, fratas menneskeverdet og bli ødelagt. Dette ble gjort ved at fangene 
ble avskåret kontakt med andre, fratatt muligheten til aktivitet, fikk lite mat og ingen innflytelse på 
egen situasjon. De levde under konstant frykt for psykiske og fysiske overgrep.

Om «Tirpitz»
«Tirpitz», det største tyske slagskip noensinne bygget, brukt under den 2. verdenskrig, sjøsatt i 
1941. I januar 1942 ble «Tirpitz» flyttet til Norge og lå først i Trondheimsfjorden og deretter i Kåfjord. 
«Tirpitz» lå ved Bogen i Ofoten tre ganger i 1942-1943. «Tirpitz» og de andre store overflateskipene 
(blant dem «Scharnhorst») var en fare for Murmansk-konvoiene. Britene jaktet på skipet. Fra nyåret 
1942 ble flere motstandsgrupper etablert i Troms i regi av britiske SIS (Secret Intelligence Service). 
Gruppene stod i radiokontakt med London og rapporterte om den tyske marinen. 

8. september 1943 deltok «Tirpitz» i angrepet på den norske garnison på Svalbard, før det vendte 
tilbake til Kåfjord. 22. september 1943 ble skipet skadet av britiske miniubåter og i april 1944 bom-
bet av britiske fly. «Tirpitz» ble flyttet til Håkøybotn ved Tromsø, hvor skipet 12. november 1944 ble 
bombet av britiske fly og sank. Over 1000 menn omkom.
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Rolf Lyngmoe. Foto: © Helge Lyngmoe

Rolf Lyngmoe 
Rolf Lyngmoe var født på Sandland i Loppa 23. juli 
1903. Han var frem til krigens dager ansatt som emis-
sær i Samemisjonen. Han bosatte seg i Hønseby, et sted 
i nåværende Hammerfest kommune, på nordvestsiden 
av øya Seiland. 

Den 7. oktober 1944 startet sovjetiske styrker sin 
offensiv på Nordfronten. Den 25. oktober frigjorte 
sovjetiske tropper Kirkenes. Tre dager senere, den 28. 
oktober 1944, iverksatte tyskerne tilbaketrekning av ok-
kupasjonsstyrkene og ødeleggelse av all infrastruktur og 
annet i Finnmark og Nord-Troms som kunne være til 
nytte for Den røde armé, - den såkalte brente jords tak-
tikk. Sivilbefolkningen på nær 60 000 ble også forsøkt 
tvangsflyttet sørover. Men ca. 25 000 mennesker gjemte 
seg bort til fjells eller på øyer for å unngå tvangsevaku-
ering – de trodde at det bare var spørsmål om uker før 
resten av Finnmark ble befridd. For mange spilte også
London-regjeringens appell om å motsette seg evakueringen en rolle. Tyskerne lettet stadig etter folk som 
gjemte seg for å ta dem med seg sørover.

Rolf Lyngmoe var en av de som prøvde å unngå tvangsevakuering. Men 6. januar 1945 ble han tatt av 
en tysk patrulje. Noen dager senere ble Lyngmoe sammen med ca. 100 andre evakuerte, sendt med båt 
til Tromsø. Lyngmoe ble arrestert og plassert i Krøkebærsletta fangeleir, fordi han ikke ville være med på 
tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms.

Den 21. februar 1945 ble 155 fanger, blant dem Rolf Lyngmoe, sendt fra Tromsdalen fangeleir til Vollan 
fengsel i Trondheim. Den 14. mars ble Lyngmoe og andre fanger sendt til Grini fangeleir, hvor han befant 
seg frem til frigjøringen av Grini den 7. mai. Noen dager senere reiste han hjem til Hønseby.

Høsten 1945 fikk Rolf Lyngmoe koldbrann i armen, og amputasjon var eneste utvei. Amputasjonen 
ble gjennomført om bord misjonsskipet «Elieser 4», som lå i Hammerfest havn og fungerte som flytende 
sykehus under gjenreisningen (Hammerfest ble totalt nedbrent under evakueringen. Bare gravkapellet stod 
igjen). Dessverre ble blodtapet så stort at Rolfs liv ikke stod til å redde. Rolf Lyngmoe døde den 19. novem-
ber 1945 og ble begravd i Sandland i Loppa. 

Fra Rolf Lyngmoes dagbok om opphold på Krøkebærsletta fangeleir

12. januar 1945

I Tromsø ble vi «godt» mottatt. Gestapo førte oss opp til et av sine kontorer til et kort forhør. En av dem 
skjente oss veldig ut og lovet å sende oss til Sibir. Han sa vi så ut som russefanger. Etter forhøret ble vi satt 
inn i en mørk, skitten kjeller – en uhyggelig trang fengselscelle. Der var vi 24 mann i 2-3 timer. Herfra ble 
vi under streng bevoktning ført til fergekaia. Så ferget vi over sundet og marsjerte oppover til Krøkebærs-
letta – fangeleiren i Tromsø. 

Livet i fangeleiren her

Vi ble straks oppstilt i militær orden foran vakthuset. Etter tur gikk vi inn for å bli ransaket. Pengene, uret, 
sangboka og nytestamentet ble tatt i fra meg. Det hadde jeg aldri tenkt at jeg ikke skulle få ha Guds ord 
med meg. For jeg hadde hørt at N.S forsvarte kristendommens grunnverdier. Å nei tyskerne var gjennomgå-
ende så Gudløse og Gudfjerne som det bare går an å være. Ja, de har sin Gud – sin avgud. De dyrker men-
nesket. Det er det moderne hedenskap. Men den levende Gud tror de ikke på. Og levende kristendom hater 
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de. Det har vi sett eksempler nok på i disse krigsår. 
Nå er vi altså innenfor piggtråden. Her blir vi gjort kjent med reglementet. Vi skal lære å hilse, eksersere 

og å være som anstendige mennesker. Så får vi høre hva vi har «lov» til og ikke lov til. Å gå utenom det 
første gjerdet er å gå inn i dødssonen. Denne «sone» må ikke betredes uten særskilt tillatelse. Hvis en av oss 
rømmer fra leiren, blir ti skutt. Brev får vi skrive en gang i måneden, men bare på den ene side av et lite ark 
og innenfor en bestemt ramme. Om politikk, forhold i leiren osv. må det intet nevnes. Matpakker kan vi få 
motta, men bare to kg. pakke pr. måned. Og en klespakke på fem kg. 

Dog var det ikke så aldeles nøye. Vi fikk motta flere matpakker for måneden. Og ikke var de så nøyaktig 
to kg. heller. 

Av andre ting vi ikke har lov til nevnes: å gå med hendene i bukselomma, røyke på rommene og i ar-
beidstida er høyst straffbart. 

Kl. 6 stikker vakta hodet inn gjennom døra og roper: «upstein». Da må alle sprette opp i en fart. Noen 
minutter etter er han atter inne og kontrollerer om alle er oppstått eller noen har røyket. I tilfelle blir det 
straff. Den består i enten å sitte ute midtvinters å spise, noen dagers enecelle, forlenget arbeidstid, ingen 
middagspause, springe flere ganger rundt en, to eller tre brakker eller å gå med hodet i gjørme og dynn like 
til halsen osv. Arbeidet blir tildelt etter kvalifikasjoner. Jeg har innearbeid – korridorvask og «sjaise» kommando. 

Dagene går. Vi har våre gleder også i fangeleiren. Det er hver gang vi «får» tobakk. Det er den første og 
femtende i hver måned. Vi må sjølsagt betale det vi får, men gjør det gjerne. Glede, ja, fest er det hver gang 
vi får pakke – helst matpakke – og brev. Og for hvert måltid, så har vi og den glede at noen av fangene blir 
løslatt, at arbeidsdagen er slutt og at det er fridag – søndag. 

Vi begynner å bli vant med forholdene, men trives ikke. Vi er delt inn i tre grupper, ettersom vi er «små» 
eller «store» «forbrytere». Den første gruppe har rød stripe på venstre arm og har ikke lov til å gå utenfor 
det første gjerdet. De er de «farligste». Den andre gruppe har hvit stripe – og kan ikke gå utenfor det andre 
gjerdet. De er ikke så «farlig». Den tredje gruppe har intet merke og kan gå utenom alle gjerdene. De er 
«ufarlig». Til denne gruppe hører jeg. 

Av nyheter har vi bladet «Tromsø». Litt tyske nyheter får vi ad omveier, likeså London nytt. Vet så noen-
lunde hvordan de virkelige forhold er. – Rykter er det mye av, men vi griper alt med begjær som den druk-
nende etter et halmstrå. Et rykte forteller også at det skal bli stor transport. Og nå blir det stor spenning i 
leiren. Det blir generalappell. 155 mann ropes opp – og disse skal sendes – jeg blir med.
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Minnesmerke over Krøkebærsletta fangeleir står foran Tromstun skole der leiren lå.  
Foto: © Narviksenteret
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Krøkebærsletta fangeleir i Tromsdalen. Foto: © Riksarkivet

De døde fra Arnøytragedien begraves ved Tromsdalen gravlund i juni 1945. Krøkebærsletta 
fangeleir ses i bakgrunnen. Foto: © Norges Hjemmefrontmuseum, Karl Fjærvolls samling
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Elevene på Framhaldskolen i ferd med å rydde bort piggtråd og annet rask. Foto: © Norges 
Hjemmefrontmuseum, Karl Fjærvolls samling

 Tromstun skole er bygd på stedet hvor Krøkebærsletta fangeleir lå under andre verdenskrig. I 
midten kan man se minnesmerket. Foto: ©Kjetil Robertsen
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Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)

Oppgaver: Ungdomsskole

1. I NOU (Norges Offentlige Utredninger) 1998: 12 står følgende om Krøkebærsletta fangeleir: «Kvin-
nelige fanger ble ikke plassert der; de ble holdt i forvaring i lokale arrestrom eller fengsler inntil de 
eventuelt ble transportert sørover».  
Hvordan kombineres denne påstand med Marie Ulriksen sin historie?

2. Hvilke fangegrupper fantes i Krøkebærsletta fangeleir? Hvorfor ble folk arrestert? Var Marie Ulrik-
sen og Rolf Lyngmoe «typiske arrestanter»?

3. Se på tabell 2 «De fem soningsformene og NN-kategorien i fangeleirer og fengsler (side 4)». Til 
hvilke kategorier kan Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe regnes?

4. Hvordan beskriver Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe livet i Krøkebærsletta fangeleir?
5. Er det noen fellestrekk mellom Leirreglement for fangene i politifangeleiren Bardufoss og livet i 

Krøkebærsletta fangeleir? 
6. Se på Leirreglement for fangene i politifangeleiren Bardufoss. Hvilket punkt er det strengeste et-

ter din mening?
7. Hva vet du om andre fangeleirer i Norge under 2. verdenskrig? Både Marie Ulriksen og Rolf Lyng-

moe var fanger på Grini. Tenk på hvordan de kunne ha det på Grini.
8. Reflekter over hvordan livet til Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe hadde vært hvis de ikke hadde 

gjort det de var arrestert for.
9. Hvilke emner fra 2. verdenskrig omtales i historier til Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe? Hva kan du 

fortelle om disse emnene/begivenhetene? Bruk Internett til å søke etter og velge ut kilder om  
2. verdenskrig i Nord-Norge.

Spørsmål: 
• Hvilke kilder vil du bruke? Begrunn ditt valg av kilder.
• Finner du kilder som fremstiller historie ulikt?
• Noter eksempler på seriøse og useriøse kilder.

10. Dere skal arbeide med et dokument eller et bilde (se Vedlegg 1). Diskuter et dokument eller et 
bilde i grupper og presenter det til andre elever.

Hjelpespørsmål til dokumenter:
• Hva slags dokument er det?
• Når ble kilden til, og hvem er opphav til den?
• Under hvilke omstendigheter ble denne kilden til, og i hvilken grad kan utformingen ha vært  

 påvirket av omstendighetene?
• Hva kan dokumentet fortelle om 2. verdenskrigs historie i Norge?

Hjelpespørsmål til fotografier:
• Hvem har tatt fotografiet?
• Hvor og når ble fotografiet tatt?
• Hvilken historisk sammenheng har fotografiet?
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Oppgaver: Ungdomsskole

• Hvilket innhold kan du lese ut av fotografiet?
• Hvilke tanker, følelser, oppfatninger framkaller fotografiet?
• Hva forteller fotografiet om tiden det er fra?
• I hvilken grad kan fotografiet brukes som beretning? 

11. Skriv en realistisk fortelling om en person som ble arrestert og havnet på Krøkebærsletta fange-
leir. Læreren bestemmer lengde, leveringsmåte og leveringsfrist. 

12. Lag et kryssord «Fangeleirer i Norge under 2. verdenskrig». Kryssordet skal inneholde 10-15 ord. 
Husk å lage gode forklaringer til hvert ord. Bytt kryssord med klassekamerat. Sjekk svarene.
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Oppgaver: Videregående skole 

1. I NOU (Norges Offentlige Utredninger) 1998: 12 står følgende om Krøkebærsletta fangeleir: «Kvin-
nelige fanger ble ikke plassert der; de ble holdt i forvaring i lokale arrestrom eller fengsler inntil de 
eventuelt ble transportert sørover».  
Hvordan kombineres denne påstand med Marie Ulriksen sin historie?

2. Hvilke fangegrupper fantes i Krøkebærsletta fangeleir? Hvorfor ble folk arrestert? Var Marie Ulrik-
sen og Rolf Lyngmoe «typiske arrestanter»?

3. Se på Tabell «De fem soningsformene og NN-kategorien i fangeleirer og fengsler». Til hvilke kate-
gorier kan Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe regnes?

4. Er det noen felles trekk mellom Leirreglement for fangene i politifangeleiren Bardufoss og livet i 
Krøkebærsletta fangeleir? 

5. Se på Leirreglement for fangene i politifangeleiren Bardufoss. Hvilket punkt er det strengeste et-
ter din mening?

6. Hva vet du om andre fangeleirer i Norge under 2. verdenskrig? Både Marie Ulriksen og Rolf Lyng-
moe var fanger på Grini. Tenk på hvordan de kunne ha det på Grini.

7. Reflekter over hvordan livet til Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe hadde vært hvis de ikke hadde 
gjort det de var arrestert for.

8. Les spørreskjemaet fra Rikspolitiet (Vedlegg 2) som Marie fylte ut 11. mai 1945. Hva kan dokumen-
tet fortelle oss? Drøft hvorfor Marie svarte «nei» på spørsmålene. Drøft hva som kunne skjedd hvis 
hun hadde svart «ja» og ga noen forklaringer.

9. Dere skal arbeide med et dokument eller et bilde (se Vedlegg 1). Diskuter et dokument eller et 
bilde i grupper og presenter det til andre elever.

Hjelpespørsmål: 
• Hva slags dokument er det?
• Når ble kilden til og hvem er opphav til den?
• Under hvilke omstendigheter ble denne kilden til, og i hvilken grad kan utformingen ha vært  

 påvirket av omstendighetene?
• Hva kan dokumentet fortelle om 2. verdenskrigs historie i Norge?

Hjelpespørsmål til fotografier: 
• Hvem har tatt fotografiet?
• Hvor og når ble fotografiet tatt?
• Hvilken historisk sammenheng har fotografiet?
• Hvilket innhold kan du lese ut av fotografiet?
• Hvilke tanker, følelser, oppfatninger framkaller fotografiet?
• Hva forteller fotografiet om tiden det er fra?
• I hvilken grad kan fotografiet brukes som beretning?
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Oppgaver: Videregående skole 

10. Fortell historien om Marie Ulriksens/Rolf Lyngmoes arrestasjon, sending til fangeleir og livet i 
leiren:.

a) Fra Marie/Rolf sin posisjon,
b) Fra tysk okkupasjonsmakt sin posisjon,
c) Fra norske myndigheters posisjon i etterkrigstid.

11. Hvilke emner fra 2. verdenskrig omtales i historiene til Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe? Hva kan 
du fortelle om disse emner/begivenheter?  
Bruk internett til å søke etter og velge ut kilder om 2. verdenskrig i Nord-Norge.

Spørsmål: 
• Hvilke kilder vil du bruke? Begrunn ditt valg av kilder.
• Finner du kilder som fremstiller historie ulikt?
• Noter eksempler på seriøse og useriøse kilder.

Spørsmål til diskusjon:
• Er det stor interesse i utlandet for 2. verdenskrig i Nord-Norge? Er det land som skiller seg ut?  

 Hvordan kan dere forklare dette?
• Hvilke temaer innen 2. verdenskrig fra Nord-Norge har størst interesse blant utenlandske for 

 fattere osv.?  Skrives det noe om fangeleirer i Nord-Norge?
• Oversettes norske bøker om 2. verdenskrig til fremmedspråk? Ble filmen Max Manus vist i  

 utlandet?
• Diskuter kildebruk av utenlandske historikere/forskere.
• Prøv å sammenlikne meninger av norske og utenlandske forfattere om 2. verdenskrig i  

 Nord-Norge.
• Er det viktig/nødvendig å formidle om Norges 2. verdenskrigs historie i utlandet? 
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UngdomsskoleVideregående skole 

Vedlegg 1. Dokumenter og bilder til oppgave 10 (ungdomsskole) / opp-
gave 9 (videregående skole).

Nr. 1

© Bjørn Bunæs

Nr. 2

Foto: © Norges Hjemmefrontmuseum, Karl Fjærvolls samling
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UngdomsskoleVideregående skole 

Nr. 3

Nr. 4

Foto: © Bjørn Winsnes/Narviksenteret

© Narviksenteret, Sidsel Marie Kajanders samling
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UngdomsskoleVideregående skole 

Nr. 5

Nr. 6

© Narviksenteret, Sidsel Marie Kajanders samling

© Torleif Markussen
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Videregående skole 

Vedlegg 2. Oppgave 8 (videregående skole). Spørreskjema fra  
Rikspolitiet.

 Se fortsettelse på neste side.
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Videregående skole 

© Narviksenteret, Sidsel Marie Kajanders samling


