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Undervisningsopplegg «Krøkebærsletta» er rettet mot elever i ungdoms- og videregående skole. Un-
dervisningsopplegget består av artikkel «Fangeleirer i Norge. Tromsdalen fangeleir (Krøkebærsletta)», 
historier til Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe, som var fanger i leiren på Krøkebærsletta. Ved å bruke deres 
historier som eksempler velger vi å se 2. verdenskrig og fangehistorie ut fra personnivå. Dette gjør vi ut 
fra ønsket om at elevene skal få hjelp til å forstå konsekvensene av krig for enkelt menneske. Ikke minst 
ønsker vi å vekke elevenes interesse for lokal historie. 

Dere får tilgang til forslag til undervisningsopplegg på 2-3 timer, men opplegget kan selvfølgelig tilpasses 
til hver enkelt klasse. Gjennomføring av undervisningsopplegget kan være tverrfaglig – historie, sam-
funnsfag og norsk. Flere oppgaver kan gjennomføres både i grupper og individuelt, eller være hjemme-
oppgaver. 

Både lærerveiledning og elevheftene kan hentes på nett: www.narviksenteret.no

Narviksenteret vil gjerne ha tilbakemeldinger på undervisningsopplegget. Ta kontakt med: Elena Badanina, 
Narviksenteret, Postboks 700, 8509 Narvik, e-post: eb@narviksenteret.no 

 Telefon: 95 85 31 23 .

Narviksenteret takker Sidsel Marie Kajander og Helge Lyngmoe for spennende bakgrunnshistorier som ble 
inspirasjon til dette undervisningsopplegg. 

Forsidebilde: Sovjetiske krigsfanger i fangeleir Beisfjord, 10. mai 1945.

Foto: © Bjørn Winsnes/Nariksenteret

© Narviksenteret – til fritt bruk i undervisningssammenheng.
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Kompetansemål:
•	 Finne	eksempel	på	hendelser	som	har	vært	med	på	å	forme	dagens	Norge,	og	reflektere	over	hvordan	sam-

funnet	kunne	ha	vært	dersom	disse	hendelsene	hadde	utviklet	seg	på	en	annen	måte;
•	 Skape	fortellinger	om	mennesker	i	fortida,	og	vise	hvordan	rammer	og	verdier	i	samfunnet	påvirker	tanker	

og	handlinger;
•	 Søke	etter	og	velge	ut	kilder,	vurdere	de	kritisk	og	vise	hvordan	ulike	kilder	kan	fremstille	fakta	ulikt.

Læringsmål:
•	 Reflektere	over	hvordan	menneskets	skjebne	kunne	ha	vært	dersom	han/hun	hadde	gjort	et	annet		

	 valg	i	livet.
•	 Reflektere	over	hvordan	verden	kunne	ha	vært	om	2.	verdenskrig	ikke	hadde	utviklet	seg	slik	den	gjorde.
•	 Skrive	en	realistisk	fortelling	om	en	person	som	levde	under	2.	verdenskrig	i	Nord-Norge.
•	 Finne	egne	kilder	og	vurdere	kritisk	de	kildene	han/hun	bruker	i	arbeidet	med	2.	verdenskrig	i	Nord-Norge.

Kompetansemål:
•	 Finne	og	vurdere	historisk	materiale	av	ulik	art	og	opphav	som	kilder,	og	bruke	det	i	egne	historiske		

	 framstillinger.
•	 Utforske	ulike	korte	historiske	framstillinger	av	en	og	samme	hendelse.
•	 Undersøke	hvordan	egne	forestillinger	om	fortiden	er	blitt	formet.	Diskutere	hvilke	faktorer	som	gjør	at		

	 mennesker	kan	ha	forskjellige	oppfatninger	om	fortiden.	

Læringsmål:
•	 Reflektere	over	hvordan	den	samme	hendelsen	kan	bli	sett	fra	ulike	sider.
•	 Finne	litteratur/opplysninger	om	2.verdenskrig	i	Nord-Norge	på	et	fremmed	språk	og	vurdere	dem.
•	 Finne	egne	kilder	og	vurdere	kritisk	de	kildene	han/hun	bruker	i	arbeidet	med	2.	verdenskrig	i	Nord-Norge.

Ungdomsskole

Videregående skole
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Gjennomføring

Antall timer: 2-3 timer

1 time

Læreren	presenterer	det	nye	emnet:	«Fangeleirer	i	Norge.	Tromsdalen	fangeleir	(Krøkebærsletta)».	Spørre	elever	
hva	de	vet	om	fangeleirer	i	Norge	(og	utlandet)	under	2.	verdenskrig,	skrive	stikkord	på	tavla	(f.eks.	bruk	solmeto-
den).	
Artikkel	«Fangeleirer	i	Norge.	Tromsdalen	fangeleir	(Krøkebærsletta)»	og	historier	gjøres	kjent	for	elevene,	med	
en	generell	felles	gjennomgang.	Læreren	kan	gi	elever	tid	for	å	bli	kjent	med	artikkelen	og	historiene	(lese	på	egen	
hånd).	Man	kan	starte	å	svare	på	spørsmålene	1-7	fra	del	«Oppgaver».

Alternativ.	Be	elevene	lese	artikkelen	og	historiene	før	den	aktuelle	skoletimen	(det	kan	bli	en	hjemmeoppgave	
fra	forrige	skoletime).	Spørre	elever	hva	de	fikk	vite	om	fangeleirer,	hva	som	var	spesielt	interessant,	hva	gjorde	
inntrykk	på	dem.	Etterpå	kan	skoletimen	fortsette	med	å	svare	på	spørsmålene.	

Tips.	Mer	informasjon	om	Marie	Ulriksen:	artikkel	«Ei	kvinnehistorie	som	ble	påvirket	av	2.	verdenskrig»	av	
Sidsel	Marie	Kajander:	http://goo.gl/XIUOty 

Mer	informasjon	om	Rolf	Lyngmoe:	http://rolflyngmoe.blogspot.no/2008/08/av-dagbokens-blad.html 

2 (og 3) time

Timen	(timene)	skal	brukes	til	å	gjennomføre	oppgaver	som	finnes	i	undervisningsopplegg.	Du	kan	velge	å	gjen-
nomføre	alle	oppgaver/spørsmål	eller	bare	noen	av	dem.	

Noen kommentarer til oppgavene

Oppgave 9. 

Hvilke emner fra 2. verdenskrig omtales i historiene til Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe? Hva kan du fortelle om disse 
emner/begivenheter?
Elevene	kan	finne	omtalte	emner/begivenheter	i	skoletimen,	og	få	en	hjemmeoppgave	å	finne	mer	om	de	emnene/
begivenhetene.
Noen	emner	som	omtales	i	historiene	er:	senking	av	«Tirpitz»,	tvangsevakuering	av	Finnmark	og	Nord-Troms,	
Arnøytragedien,	sovjetiske	krigsfanger,	frigjøring	av	fangeleirer.	
Elevene	skal	bruke	internett	til	å	søke	etter	og	velge	ut	kilder	på	egen	hånd	om	2.	verdenskrig	i	Nord-Norge.	Det	
forutsettes	at	elevene	har	kunnskap	om	tolkning	av	kilder	og	kildekritikk.	

Oppgave 10.	

Dere skal arbeide med et dokument eller et bilde (se vedlegg). Diskuter et dokument eller et bilde i grupper og presenter 
det til andre elever.
Klassen	deles	inn	i	grupper.	Hver	gruppe	får	en	av	dokumentene	eller	bildene	(det	er	tre	dokumenter	og	tre	
bilder)	som	finnes	i	vedlegg	til	elevheftet.	Gruppearbeid	med	dokumenter,	deretter	presenterer	elevene	resultater	
foran	andre	grupper.	Diskusjon,	oppsummering.
Læreren	skal	ikke	fortelle	elevene	hva/hvem	som	er	fotografert	eller	hva	slags	dokumenter	det	er	–	elevene	skal	selv	prøve	
å	bestemme.	Læreren	skal	kommentere	hva	slags	dokumenter	det	er/hva	som	er	fotografert	etter	at	oppgaven	er	fullført.

Ungdomsskole
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Forslag til hva lærer kan si om fotografier som historisk kilde: 

Fotografier	er	viktige	historiske	kilder.	De	kan	gi	mye	informasjon	om	historiske	hendelser,	mote,	sosiale	forhold,	
natur,	teknologi	og	annet.	Et	fotografi	er	oftest	en	direkte	gjengivelse	av	noe,	men	det	kan	være	arrangert	(f.eks.	
hendelser	er	rekonstruert)	eller	retusjert.		Det	betyr	at	man	bør	alltid	være	kritisk	til	kilder.

Når	man	ser	på	fotografiet,	kan	man	prøve	å	bestemme	bildets	datering.	Dato	kan	bli	skrevet	på	bilde	eller	på	
bakside,	men	det	kan	godt	være	feildatert,	både	bevisst	og	ubevisst.	Teknologi	kan	også	hjelpe:	fargefoto	er	fra	
etter	et	gitt	år,	men	svart-hvite	fotoer	kan	være	håndkolorert.	Det	er	også	mulig	å	datere	et	fotografi	fra	motivet.	
Man	kan	i	det	minste	komme	ned	til	riktig	tiår	selv	uten	andre	kilder.	Bilder	krever	ofte	at	man	trenger	en	del	his-
torisk	bakgrunnsinformasjon,	f.eks.	om	mote	i	gamle	dager	(f.eks.	om	når	bowlerhatt	var	vanlig),	om	biler	(f.eks.	
en	bil	av	1940-modell	kunne	ikke	bli	avbildet	på	1920-tallet),	om	arkitektur	og	bygningers	historie	(f.eks.	når	en	
konkret	bygning	ble	bygd),	om	krigshistorie	(f.eks.	om	Tysklands	uniform	under	2.	verdenskrig,	militær	teknikk),	
osv.	Det	kan	være	fornuftig	å	spørre	eldre	personer	fra	stedet	eller	spesialister	innen	fagfelt	om	hjelp.	I	en	rekke	
tilfeller	har	man	flere	fotografier	fra	samme	stedet,	da	er	det	mulig	å	sammenligne	bilder.	Man	bør	gjerne	bruke	
tilgjengelige	skriftlige	og	muntlige	kilder	for	å	bekrefte/presisere	hva/hvem	som	er	avfotografert.	

Se også: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Metode:Bilder_som_kilde 
http://home.hib.no/mediesenter/propaganda/manipul01.htm 

Fakta om bildene:

1	(#	2	i	elevheftet):	
Norske	politiske	fanger	i	Tromsdalen	fangeleir	(Krøkebærsletta).	Brakkebildet	er	tatt	10.10.1943.	

2	(#	3	i	elevheftet):	
De	norske	polititroppene	kom	til	Norge	8.	mai	1945.	Deres	første	oppgave	var	å	låse	opp/inspisere	de	tyske	fan-
geleirene.	Bildet	er	tatt	10.	mai	1945	i	Beisfjord	ved	Narvik.	Det	er	sovjetiske	krigsfanger	på	bildet.

3	(#	6	i	elevheftet):	
Torleif	Markussen	malte	dette	etter	krigen.	Han	var	fange	der	og	har	laget	en	skisse	på	bein	også.	Kan	stå	–90	på	
maleriet.	Det	henger	på	Tromstun	skole	i	dag.	Det	er	ikke	korrekt	i	forhold	til	området	der,	det	er	stilisert.	Men	
brakkene	er	på	rett	sted	og	omtrentlig	korrekt	størrelse.	De	to	minste	brakkene	var	mindre.	

Oppgave 11. 

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

Dette	kan	være	en	tverrfaglig	oppgave	med	norsk,	og	vurderes	da	etter	mål	fra	begge	fag.	Dette	kan	være	en	hjem-
meoppgave.

Oppgave 12.	

Lag et kryssord «Fangeleirer i Norge under 2. verdenskrig». Kryssordet skal inneholde 10-15 ord. Husk å lage gode for-
klaringer til hvert ord. Bytt kryssordet med klassekamerat. Sjekk svarene.

Oppgaven	kan	gis	både	under	skoletimen	eller	være	en	hjemmeoppgave.
Dette	kan	være	både	individuelt	og	gruppeoppgave.	For	eksempel,	elever	i	grupper	på	to	laget	et	kryssord,	så	de	
bytter	med	en	annen	gruppe.	
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Oppgave 8. 

Les spørreskjemaet fra Rikspolitiet som Marie fylte ut 11. mai 1945. Hva kan dokumentet fortelle oss? Drøft hvorfor 
Marie svarte «nei» på spørsmålene. Drøft hva som kunne skje hvis hun hadde svart «ja» og ga noen forklaringer.

Noen	mulige	svar:	man	kan	si	at	dette	er	Maries	kort	biografi,	som	viser	hovedpunkter	i	hennes	liv.	Marie	svarte	
«nei»	fordi	hun	virkelig	ikke	visste	noen	ting.	Eller	hun	ville	reise	bort	så	snart	som	mulig	og	ønsket	ikke	gransk-
ing.	Hun	ønsket	å	glemme	fortiden	og	starte	et	nytt	liv.

Oppgave 9.  

Se	kommentar	for	oppgave	10	for	ungdomsskole.

Oppgave 10.	

Fortell historien om Marie Ulriksens eller 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. 

Denne	oppgaven	er	rettet	mot	gruppearbeid.	Elever	kan	deles	inn	i	tre	grupper	(en	gruppe	for	hvert	punkt)	eller	
flere	grupper	med	samme	oppgaver.

Alternativ: dette	kan	være	en	individuell	oppgave.	Hver	elev	velger	et	tema	og	skriver	et	essay.	Dette	kan	være	en	
tverrfaglig	oppgave	med	norsk,	og	vurderes	da	etter	mål	fra	begge	fag.	Å	skrive	et	essay	kan	også	brukes	som	hjem-
meoppgave.

Denne	øvelsen	skal	vise	at	samme	historie	kan	fortelles	fra	ulike	posisjoner,	kan	være	subjektiv,	og	at	det	ikke	bare	
finnes	én	sannhet.	Forskjellige	aktører	kan	har	ulik	mening/	oppfatning.	

Oppgave 11.

Hvilke emner fra 2. verdenskrig omtales i historiene til Marie Ulriksen og Rolf Lyngmoe? Hva kan du fortelle om disse 
emner/begivenheter?

Elevene	kan	finne	omtalte	emner/begivenheter	i	skoletimen,	og	få	en	hjemmeoppgave	å	finne	mer	om	de	emnene/
begivenhetene.	

Noen	emner	som	omtales	i	historiene:	senkingen	av	«Tirpitz»,	tvangsevakuering	av	Finnmark	og	Nord-Troms,	
Arnøytragedien,	sovjetiske	krigsfanger,	frigjøring	av	fangeleirer.	

Elevene	skal	bruke	internett	til	å	søke	etter	og	velge	ut	kilder	på	egen	hånd	om	2.	verdenskrig	i	Nord-Norge.	Det	
forutsettes	at	elevene	har	kunnskap	om	tolkning	av	kilder	og	kildekritikk.	

Alternativ. Læreren	kan	gi	en	hjemmeoppgave	til	elevene:	Hva	vet	verden	om	2.	verdenskrig	i	Norge?	(Evt.	et	
konkret	tema	kan	oppgis,	man	kan	velge	ett	av	temaene	som	omtales	i	historiene	til	Marie	Ulriksen	og	Rolf	Lyn-
gmoe,	eller	et	annet	tema	innen	2.	verdenskrigshistorie	i	Norge,	f.eks.	slaget	om	Narvik	e.l.)	Elevene	skal	bruke	
Internett	(ikke	bare	Wikipedia)	og	litteratur	til	å	søke	hvordan	utenlandske	historikere/forfattere/journalister/film-
skapere/bloggere	belyser	2.	verdenskrig	i	Norge,	spesielt	Nord-Norge.	Oppgaven	forutsetter	at	elevene	skal	bruke	
sine	kunnskaper	i	engelsk,	evt.	andre	språk	(tysk,	fransk	osv.).	Elever	som	ikke	har	norsk	som	morsmål	kan	gjerne	
bidra	med	å	finne	informasjon	på	deres	morsmål.	Oversettelser	av	utenlandsk	litteratur	til	norsk	kan	også	brukes.	
På	neste	skoletime	etterspør	læreren	hva	elevene	har	funnet	på	Internett/lest	i	bøker.

Noen kommentarer til oppgavene
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Mulige spørsmål til diskusjon:

•	 Hva	står	i	engelsk	Wikipedia	om	2.	verdenskrig	i	Norge?	Er	det	stor	forskjell	mellom	den	engelske	(evt.	andre	
språk)	og	den	norske	versjoner?	

•	 Er	det	stor	interesse	i	utlandet	for	2.	verdenskrig	i	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	forfattere/osv.?		
Skrives	det	noe	om	fangeleirer	i	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?

Det	er	naturlig	at	utenlandske	historikere/forfattere	har	mindre	interesse	om	2.	verdenskrig	i	Norge.	Mange	av	
dem	er	opptatt	av	historiene	i	sine	egne	land.	I	tillegg	mangler	de	norskkunnskaper	for	å	studere	norske	kilder	
og	litteratur.	Samtidig	finnes	det	temaer	som	har	hatt	stor	interesse	blant	utenlandske	forfattere,	f.eks.	slaget	om	
Narvik.
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Lærerveiledning: Krøkebærsletta

www.narviksenteret.no

Narviksenteret skal være et anerkjent nasjonalt 
og internasjonalt senter for:

•	 Forskning,	dokumentasjon,	formidling	og	undervis-
ning	basert	på		
nasjonale	konflikter,	samfunnsutvikling	og	utfor-
dringer	fra	1905.		
Viktige	temaer	er:	krig,	okkupasjon		
og	fangehistorie	under	andre	verdenskrig	1940-45,	
med	vekt	på	Nord-Norge	i	et	nasjonalt	og	interna-
sjonalt	perspektiv.

•	 Fredsbygging	gjennom	kunnskap,		
internasjonal	kontakt	og	forståelse,	vern	om	men-
neskerettighetene	og	respekt	for	krigens	lover	og	
internasjonale	konvensjoner.

•	 Kunnskapsformidling	om	krig,	internasjonale	kon-
flikter	og	fredsarbeid	med	bakgrunn	i	landsdelens	
krigshistorie.

•	 Et	ressurssenter	som	kan	bidra	med	forskning	til	do-
kumentasjon,	formidling	og	undervisning	for	andre	
institusjoner	regionalt,	nasjonalt	og	internasjonalt.

Også	i	de	neste	5	årene	fram	til	frigjøringen	i	1945	
ble	den	nordlige	landsdel	arena	for	dramatiske	hendel-
ser	som	overskygget	det	meste	av	det	som	skjedde	ellers	
i	landet.

I	resten	av	landet	er	det	i	etterkrigstiden	etablert	do-
kumentasjonssentre	som	formidler	historien	innenfor	
sitt	geografiske	område	eller	hendelse/fagfelt.	Institu-
sjonene	mottar	i	varierende	grad	støtte	fra	Kunnskaps-
departementet.	Med	Stortingets	vedtak	om	støtte	til	
nytt	bygg	for	Narviksenteret	er	det	nå	tid	for	at	den	
nordlige	landsdel	endelig	skal	få	de	nødvendige	ram-
mebetingelser	til	dokumentasjon	og		
formidling	av	den	dramatiske	krigshistorien.
Stiftelsen Narviksenteret er et samarbeid mel-
lom initiativtakerne Nordland Røde Kors Krigs-
museum, Nordnorsk Fredssenter og Narvik 
kommune.

Disse	institusjonene	har	forent	krefter	for	å	realisere	
landsdelens	egen	forsknings-dokumentasjons	-og	for-
midlingsinstitusjon	med	vekt	på	krigshistorie,	mennes-
kerettigheter	og	fredsbygging.

“Peace cannot be kept by force, it can 
only be achieved by understanding” 
        -	Albert	Einstein

Den nordlige landsdel innehar en unik posisjon i Norges krigs-, fange- og okkupasjonshistorie. I perioden fra det 
tyske angrepet startet 9. april 1940 og fram til de norske styrkene ved Narvik la ned våpnene 9. juni 1940 foregikk 
de mest omfattende krigshandlinger i nord.


