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1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

I perioden 13-20.07.2017 ble det i regi av Troms fylkeskommune, Avd. for Kulturarv gjennomført § 9-
undersøkelser av Detaljregulering, Plan ID 1897 -Olavsvern, Tromsø kommune, Troms fylke.

1.1 Deltakere

Feltarbeidet ble gjennomført av Vidar Benonisen og Anders Nilsen (begge 6 dager). Førstnevnte var
rapportansvarlig.

1.2 Sammendrag

På befaringene og undersøkelsene innenfor planområdet ble det ikke gjort noen funn av automatisk
fredede kulturminner. En velholdt tørrmurt kanonstilling med støpt sokkel kan være relativt gammel,
men neppe fra 2. verdenskrig.

2. METODE OG DOKUMENTASJON

Den metodiske fremgangsmåten som ble benyttet på prosjektet var såkalt visuell overflateregistrering
og prøvestikking. Førstnevnte går ut på at strekninga undersøkes for kulturminner og spor etter fortidig
aktivitet som er synlige på markoverflaten. På den måten får man også et overblikk over terrenget og
landskapet for øvrig slik at det kan gjøres vurderinger og prioriteringer i forhold til videre undersøkelser
ved hjelp av andre metoder.

Prøvestikking går ut på å dokumentere kulturminner som ligger skjult under bakken. Metoden brukes
i hovedsak til å finne boplasser fra steinalder og tidlig metalltid, men også kulturlag fra yngre perioder
kan påvises på denne måten. I det utvalgte området blir det tatt prøvestikk med spade på ca. 40 x 40
cm og ned til steril undergrunn. Massene blir såldet og sett gjennom for redskaper, avfall fra
redskapsproduksjon, keramikk og lignende.

Den digitale dokumentasjonen i felt ble gjort på en Trimble GeoExplorer 6000 GeoXH 3.5G med
programvaren Terrasync, og alle fotografier ble tatt med et Canon EOS 700D.

3. UNDERSØKELSESOMRÅDET

Den tidligere marinebasen Olavsvern ligger ved innløpet til den ca. 15 km lange Ramfjorden, en østlig
sidearm av Balsfjorden i Tromsø kommune, nærmere bestemt på sørørstsida av den 274 m høye
Storåsen mellom Ramfjordnes og Hundbergan. Videre nordover finner vi fjellområdene rundt Itnavárri,
Rødryggen og Tromsdalstinden, og i sørøst, og på andre siden av Ramfjorden, Blåfjellet og
Durmålsfjellet (Figur 1). Terrengetinnenfor plangrensa domineres av den tidligere nevnte skogkledte
Storåsen som skråner bratt ned mot fjorden nedenfor. Den høye landskapsgradienten er spesielt uttalt
i den høyestliggende midtre delen, mens den blir noe mer moderat ned mot havet. De slakeste
hellingene finner en i begge endene av området, henholdsvis i Lulledalen i nord og fra Hysholla til
Ramfjordnes i sør.
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Figur 1. Olavsvern ved innløpet til Ramfjorden.
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Figur 2. Den sørligstedelen av planområdet.
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4. GJENNOMGANG AV UNDERSØKELSEN

Olavsvern er sterkt påvirket av «moderne forstyrrelser» knyttet til forsvaret og den tidligere
ubåtbasens over 60-årige historie på stedet. Dette forhold, sammenholdt med den høye
landskapsgradienten og den tette blandingsskogen (hovedsakelig bjørk og selje) i planområdet gjorde
det svært utfordrende å finne egnede lokaliteter for prøvestikking. Innledningsvis ble det raskt klart at
store deler av hele midtområdet måtte utgå fra alle nærmere undersøkelser. Det var rett og slett for
bratt og uframkommelig (se forsidebilde). Vi hadde på forhånd sett for oss muligheten for
prøvestikkingi de noe mer moderate hellingene i den nordligste delen ved Lulledalen og Hundberget,
men området var for ødelagt og «herjet», enten av utplaneringer, veibygging og/eller naturlige
masseforflytninger for videre arbeid.

Som forventet lå det relativt sett beste området på Olavsvern i den sørligste delen (Figur 2). Store
bygninger, utsprengte fabrikkanlegg, terrenghellinga og vegetasjonen la imidlertid sterke føringer på
hvor det var mulig å ta prøvestikk også her (Figur 3). De beste flatene fant vi på det som trolig er
gammel slåttemark, spredt rundt på små isolerte teiger i den tette skogen. Den største av disse
«teigene» ligger rett ovenfor (nord for) den lange kasernebygninga ved inngangsporten til Olavsvern.
Undergrunnen her hadde (som i hele planområdet for øvrig med svært få unntak) en brunjordsprofil
uten tydelig lagdeling og med jevn overgang mellom humus og mineraljord (Figur 4). I et av
prøvestikkene fra denne slåttemarka fant vi et brunt glasert keramikkskår, kanskje delen av et håndtak
eller en hank. Det er vanskelig å gi ei presis datering av skåret, men det er definitivt ikke
førreformatorisk. På dette feltet fant vi tørrmuren til det som sannsynligvis har vært en liten låve på
ca. 5 ganger 5 meter med en slags oppmurt oppbygning (låvebru?) i det nordligste hjørnet(S3 i Figur
2. Se også Figur 5). Det skal visstnok ha stått et gårdsbruk i områdetfør basen ble etablert. Gårds-og
bruksnummeret (24/1), låvemuren og de gamle slåtteteigene tyder på at dette er riktig. Våningshuset
og det meste av den eldre boligmassen har sannsynligvis stått lavere og nærmere havet, men alt av
dette er naturlignok borte i dag. Utover tørrmuren fant vi også en stor rydningsrøys (S2. Figur 2 og 6)
og en sirkulær dyp forsenkning med ukjent funksjon (S1. Figur 2 og 7). Rydningsrøysa hadde mye stor
stein og framstår som lagt opp med maskin, men en kan selvfølgelig ikke se bort fra at den har en
underliggende eldre del.

Av øvrige synlige strukturer på markoverflata var det, med unntak av en stor sirkulær forsenkning(S5.
Figur 2 og 8) som meget vel kan være naturlig, bare militære levningerinnenfor planområdet. Av disse
kan nevnes flere bunkerinnganger, skytter- og løpegraver, støpt bygningsstruktur (S4. Figur 2 og 9),
gulv/fundament (S7. Figur 2 og 10),samtskytestilling? (S8. Figur 2 og 11). Den eldste bevarte militære
strukturen på Olavsvern er trolig en tørrmurt kanonstilling (S6) om ligger oppe på et tørt og fint platå
i overkant av 30 moh. (Figur 2, 12 og 13). Det er imidlertid uklart om den er fra 2. verdenskrig eller noe
yngre.

5. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Etter visuell overflatebefaring og totalt 32 prøvestikk ble det ikke gjort noen førreformatoriske funn
innenfor planområdet. Den eldste sivile strukturen på Olavsvern er tørrmuren til en låve som kan
knyttes til et gårdsbruk som skal ha ligget her før basen ble anlagt. Den eldste militære strukturen på
stedet er sannsynligvis en tørrmurt kanonstilling.
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Figur 3. Sørlig område. Foto tatt mot sørvest.

Figur 4. Typisk undergrunn innenfor planområdet.
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Figur 5. S3. Låve. Foto tatt mot nord.

Figur 6. S2. Rydningsrøys. Foto tatt mot sør.



8

Figur 7. S1. Sirkulærstruktur. Foto tatt mot sørøst.

Figur 8. S5. Forsenkning. Foto tatt mot sør.
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Figur 9. S4. Bygningsstruktur. Foto tatt mot sørvest.

Figur 10. S7. Gulv/fundament. Foto tatt mot sørvest.
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Figur 11. S8. Skytestilling? Foto tatt mot nordøst.

Figur 12. S6. Kanonstilling. Foto tatt mot sør.
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Figur 13. Lokalisering av kanonstilling. Foto tatt mot vest.


