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FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVENS 

§ 15 OG § 19 – HØRING JFR. § 22. 

 

I medhold av Lov om kulturminner (kml) av 9. juli 1978 nr. 50, §§ 15 og 19, jfr. 

§ 22, foreslår Troms fylkeskommune å frede kulturmiljøet Historiske Trondenes 

g.nr./b.nr. 64/1/2, 64/17, 64/56, 64/121, 64/122, del av 64/1, del 64/11, del av 

64/50, del av 64/64, del av 64/119, del av 64/120. 

Omfang av fredningen 
Fredningsforslaget etter § 15 omfatter: 

Del av Todt-leir og flyktningeleir, Askeladdens ID 213321 

Del av krigsfangeleir, Askeladdens ID 174603 

Kaianlegg fra andre verdenskrig, Askeladdens ID 213234 

Kanonstilling fra Kald Krig, Askeladdens ID 213195 

Bygninger knyttet til Trondenes Prestegård, Askeladdens ID 213252 

Bygninger knyttet til Trondenes kirke, Askeladdens ID 213254 

Kirkegårdsmur fra nyere tid, Askeladdens ID 213189 

Tufter etter kornmagasin og kirkestuer, Askeladdens ID 213199 

 

Fredningsområdet inneholder også følgende legalfredete kulturminner: 

Askeladdens ID 85673: Kirke, kirkegård og kirkegårdsmur fra middelalder 

Askeladdens ID 68483: Gårdshaug med ruin (jordkjeller) fra middelalder 

Askeladdens ID 134282: Laugen, tradisjonslokalitet 

Askeladdens ID 68482: Nausttufter, gravrøyser og tradisjonslokalitet 

Askeladdens ID 59384: Gravrøys «Selsbanehaugen» 

 

Ikke-fredete kulturminner 

Askeladdens ID 15457: Løsfunn fra bronsealder, fjernet 

Askeladdens ID 180672 Løsfunn (metalldetektor), fjernet 

Askeladdens ID 180925 Løsfunn (metalldetektor), fjernet 

 

Fredningsforslaget omfatter for alle objektene eksteriør, og for de fleste stående 

bygninger også interiør (se nærmere beskrivelse under de enkelte objekter). 

Fredningen omfatter hovedelementer som bygningskonstruksjoner og 

utenomhuselementer som veger, grøfter og stolpefundamenter, opprinnelige 

planløsninger, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, 

dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar. 

 

Forslaget om fredning etter § 19 omfatter området avmerket på vedlagte kart, ca. 

692 daa inklusivt sjøgrunn. 
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Fredningens omfang 

 
Fredningens omfang med enkeltminner   Fra Askeladden.ra.no 

Enkelte lokaliteter strekker seg også utenfor fredningsområdet. 
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Formålet med fredningen 
Formålet med fredningen er å bevare det unike og helhetlig kulturmiljø på 

Trondenes som består av kulturminner fra bronsealder, jernalder, middelalder, 

samt nyere tid representert med bygninger, anlegg og ruiner fra 18- og 1900-tallet, 

andre verdenskrig, etterkrigstid og kald krig i et område som er lite endret siden 

middelalderen.  

 

For ruiner og stående bygninger er det viktig å bevare opprinnelige 

konstruksjoner, rominndeling, bygningsdeler og overflater innvendig der disse 

fortsatt finnes. Videre skal fast inventar bevares som en del av interiøret. 

 

Fortet på Trondenes er allerede omfattet av fredning, utarbeidet av Nasjonale 

Festningsverk, jf. Forsvarets landsverneplan. Fredningen som nå fremmes er et 

naturlig supplement til fredningen av fortet, da mange av de strukturene som nå 

foreslås fredet har direkte tilknytning til etableringen og byggingen av fortet.  

Både fangeleiren og Organisasjon Todts leir ved Laugen har direkte relasjon til 

Trondenesleiren. 

 

Det er viktig å bevare historiene de fysiske kulturminnene forteller som spor etter 

viktige nasjonale og internasjonale hendelser. 

 

Sentralt i Trondenes sin historie står Bjakøyætta og Asbjørn Selsbane. Historien 

om Asbjørn kulminerer med drapet på Olav Haraldsson (den Hellige) på 

Stiklestad og er i så måte en svært viktig del av Norges historie. Like sentralt i 

både historien og i landskapet står middelalderkirka på Trondenes. Kirkas rolle 

som maktfaktor er utvilsom, og som verdens nordligste steinkirke fra 

middelalderen har den også hatt ei sentral rolle som kulturell grensefestning mot 

nord og øst. Alle stående bygninger som foreslås fredet kan relateres til kirka og 

prestegården. 

 

Foruten middelalderkirka er det andre verdenskrig som har satt sine tydeligste 

spor på Historiske Trondenes. I forbindelse med bygging av Trondenes fort/ 

batteri Theo, som en del av Atlanterhavsvollen/ Festung Norwegen, ble det 

etablert en fangeleir for krigsfanger nord for kirka. Her var det hovedsakelig 

sovjetiske fanger som utførte tvangsarbeidet. Vest for kirka, ved det lille vannet 

Laugen (som på slutten av vikingetida skal ha vært åsted for kristen dåp), ble 

leiren for den paramilitære organisasjon Todt etablert. Her hadde ingeniørene og 

byggelederne tilhold under etableringen av Trondenes fort. Ved krigens slutt ble 

det etablert flyktningeleir her for deler av befolkningen som ble tvangsevakuert 

fra Nord-Troms og Finnmark. På det meste bodde det over 1000 mennesker her, 

og leiren hadde alle funksjoner et lite samfunn trenger, som skole, brannkorps, 

politi, bakeri, butikker, kommunestyre mm. Flyktningeleiren ble formelt avviklet 

i 1951.  
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Formålet med å frede et område rundt de automatisk fredete og vedtaksfredete 

kulturminnene (kml § 19) er å sikre helheten i et kulturmiljø med stor tidsdybde, 

bevare virkningen av kulturminnene i hver sine miljø, og å sikre mot tiltak og 

inngrep som vil kunne virke skjemmende på kulturminnene og kulturlandskapet. 

Dette er også bakgrunnen for fredning av sjøgrunnen mot nordvest og sørøst. I 

disse sjøområdene er det dessuten stort potensial for funn av kulturminner og 

gjenstander.   

 

Forslag til fredningsbestemmelser 
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningen formål og gjelder 

i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om legalfredete kulturminner og 

vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid.  

 

1. Det er ikke tillatt å rive eller flytte bygningene eller andre av de fredete 

objektene, eller deler av disse. 

 

2. Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør der dette/ 

disse inngår i fredningen. 

 

3. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater 

eller annet arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningers eller øvrige 

elementers eksteriør, interiør eller konstruksjon er ikke tillatt utover det 

som fremgår av punkt 4 og 5. 

 

4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer 

og metoder i samsvar med kulturminnenes egenart og på en måte som ikke 

reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. 

 

5. Dokumentert tilbakeføring til tilstand i tråd med opprinnelige løsninger kan 

tillates. 

 

6. Utomhus lagring kan tillates dersom det ikke er til skade for de fredete 

objektene eller bidrar til å skjule eller skjemme disse. Det skal foreligge 

godkjent plan for slik aktivitet.  

 

7. Tilrettelegging for publikum og museumsvirksomhet kan tillates. Det skal 

foreligge godkjent plan for slik tilrettelegging. Undersøkelser etter kml § 9 

skal vurderes av rette myndigheter ved eventuelle markinngrep. 

 

8. Arkeologiske forskningsgravinger kan tillates. Før utgraving skal det 

foreligge godkjent dispensasjon fra rette myndighet. 
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9. Rydding/ (avtorving) rundt eksisterende ruiner kan gjennomføres dersom 

de ikke ligger i et legalfredet kulturminne, jf. kml § 4. Det skal foreligge 

godkjent plan for slik aktivitet. 

 

10. Alle tiltak innenfor Laugen Landskapsvernområde skal avklares med 

miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Troms.   

 

11. Det tillates ingen oppføring av bygninger eller andre faste installasjoner 

innenfor fredningsområdet uten godkjenning av kulturvernmyndighetene. 

Kulturminneforvaltningen vil i størst mulig grad bidra til å finne gode 

løsning for følgende planlagte tiltak: 

 

a. Molo sør for steinkai (id 213234). Det skal foreligge godkjent plan 

før gjennomføring av tiltaket.  

b. Utbedring av fylkesvei gjennom området med mulighet for gang- og 

sykkelveg, samt parkeringsplass ved avkjørsel til Altevågen. 

c. Rekonstruksjoner av bygninger som ikke lenger står kan tillates. Det 

skal foreligge godkjent plan for slik rekonstruksjon. 

d. Låssetting av fisk innenfor fredningsområdets sjøarealer tillates som 

før. 

 

Følger av fredningen 
I henhold til kulturminneloven § 15a og § 19 tredje ledd kan departementet i 

særlige tilfeller gi dispensasjon fra fredningen og fredningsbestemmelsene for 

tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet eller 

området. Dispensasjonsmyndigheten er delegert til fylkeskommunen med 

Riksantikvaren som klageinstans. 

 

Fredningen innebærer at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang 

alle typer tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, jfr. kulturminneloven §§ 15a 

og 19 tredje ledd. Søknad om tillatelse skal sendes fylkeskommunen som avgjør 

om tiltaket kan iverksettes, og eventuelt på hvilke vilkår. Ved tvil om hva som 

anses som vanlig vedlikehold, eller hvordan fredningsbestemmelsene skal forstås, 

skal fylkeskommunen likeledes kontaktes. 

 

Det grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete bygninger og anlegg er 

å bevare mest mulig av de opprinnelige eller eldre bygningselementene og detaljer 

som kledning, vinduer, dører, listverk, gerikter og overflatebehandling. 

Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så langt mulig skje i samsvar 
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med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og for øvrig i samsvar med 

fredningsbestemmelsene. 

 

Det er eier som har ansvar for vedlikeholdet av fredete bygninger og anlegg. Det 

er imidlertid anledning til å søke fylkeskommunen/ Riksantikvaren om tilskudd 

til vedlikehold og istandsettingsarbeider. Dersom krav i medhold av 

kulturminneloven § 15a virker fordyrende på arbeidet, skal det gis helt eller delvis 

vederlag for utgiftsøkningen. 

 

Fredningen skal ikke medføre endrede konsekvenser for Forsvarets bruk av 

området. Vi er kjent med at nordøstre del av området brukes til lettere militære 

øvelser som ikke medfører markinngrep som kan skade registrerte kulturminner. 

Graving av skyttergraver eller bygging av faste eller midlertidige installasjoner 

som medfører markinngrep tillates ikke innenfor fredet område.  

 

Fredningen skal ikke medføre restriksjoner for de kultur- og friluftsaktiviteter som 

har foregått og fortsatt foregår i området. 

 

For mer informasjon om vedlikehold og forvaltning av fredete bygninger og 

anlegg, vises til Riksantikvarens informasjonsblader. Se særlig nr. 11.1.1. 

"Juridiske forhold – Å eie et fredet hus”, www.riksantikvaren.no 

 

Bakgrunn for fredningssaken 
Områdets kulturhistoriske verdi har lenge vært kjent, og forslag om fredning er 

på ingen måte nytt. En stor gravhaug i området har på folkemunne gått under 

navnet «Selsbanehaugen». Da Tromsø Museums første bestyrer for de historisk-

antikvariske samlinger, Hans Th. Winther, besøkte området i 1874, ble haugen 

vurdert å ha godt potensial for funn av oldsaker, men dens størrelse og vakre 

beliggenhet gjorde at fredning var å anbefale fremfor utgraving. Dette var før 

kulturminnene fikk et formelt vern gjennom Lov om Fredning og Bevaring af 

Fortidslevninger i 1905 og i en periode man var mer opptatt av å avdekke 

gravenes oldsaker enn å bevare. Dette sier noe om hvor høyt vedsatt 

Selsbanehistorien var allerede for 140 år siden. 

 
«Haugen turde forsaavidt nok love Udbytte, men dens Størrelse og vakre Beliggenhed 

anbefaler maaske snarere Fredning» (Winther 1874:94) 

 

Forslag om ei større områdefredning ble lansert i 1937 av læreren (seinere 

professor) Martin Strømnes gjennom ideen om å bygge et «nordnorsk 

Maihaugen» i Trondenes – Laugenområdet. Tanken var da å samle eldre 

bygninger i dette området og å bygge opp en representasjon av Nord-Norge i 

http://www.riksantikvaren.no/
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miniatyr. Samtidige trusler om nye veger i området og tomtespekulasjoner gjorde 

at prosjekteringen hastet. I en avisartikkel skriver Strømnes:  

 
«Vi må straks gå i gang med å få området freda. Og slik alt ligg til er det berre å ta 

fatt, få området kartlagt og planlagt i store drag, så vil det gli lett gjennom 

administrasjonen.» (Eidnes 1995:48) 

 

I 1940 kom krigen til Trondenes og satte en effektiv stopper for det videre arbeidet 

som var tuftet på Strømnes sine ideer. Tanken om fredning sluknet imidlertid ikke. 

I 1965 lanseres nye tanker om utvikling og tilrettelegging av Trondenesområdet 

med tanke på dets antikvariske verdier. Man har da innskrenket ideen noe, og nå 

ønsker man å etablere et bygdetun her. Under arbeidets gang får området besøk 

av Norsk Kulturråds Fornminneforening (i september 1966) som da befarte alle 

kjente faste fornminner i kommunen. I rapporten som forelå etter befaringen heter 

det blant annet:  

 
«Området ved Trondenes kirke hører til de klassiske fornminnelokaliteter i landet (...) 

da området rundt kirken og fornminnene i Altevågen må betraktes under ett som et 

samlet fornminneområde, er det viktig å finne frem til en løsning slik at denne enheten 

ikke blir brutt. Med i denne sammenheng hører blant annet det lille tjernet ved kirken, 

Laugen, hvor i følge sagnet de første kristne i Nord-Norge ble døpt, samt det rike 

funnområdet omkring og ovenfor kirken og prestegården. (...) det pekes på viktigheten 

av å bevare hele det nevnte fornminneområdet som en enhet, da man her står overfor 

et rikshistorisk monument på høyde med Borre og Avaldsnes». (Eidnes 1995:50) 

 

I selve «Innstilling fra utvalget for sikring av høyt prioriterte fornminner» fra 

Norsk kulturråd (1967:85) står det å lese: 

 
«Altevågen på Trondenes, Harstad by, Troms, er et område hvor vi har 2 nausttufter, 

27 og 31 m lange og 3 gravrøyser fra vikingtid refererende seg til Snorres beretning 

om Asbjørn Selsbane. Tross byens nærhet er området sjeldent uberørt, og det er meget 

vakkert. (...) Altevågen er forøvrig en del av et større område, som omfatter hele 

Trondenes prestegårds eiendom. Her har vi den middelalderske steinkirke, 

landsdelens fornemste arkitektoniske minnesmerke fra middelalderen og dessuten 

ruiner av festningsverker fra 1300-årene. Så er det ruinene ved selve prestegården, 

delvis utgravde, men i dag ikke synlige over jorden. De er formodentligvesentlig fra 

1600-årene, og prestegårdens nåværende våningshus er absolutt verdt en 

bygningsfredning. (...) Sett under ett danner Trondenes-området et nasjonalt minne på 

linje med Borre og Stiklestad og bør behandles som sådant.» (Norsk kulturråd 

1967:85)  

  

Den 17. juli 1985 forelå et ferdig forslag til fredning over et kultur- og 

landskapsområde på Trondenes. Forslaget, som er signert Tromsø Museum 

(Munch) og Fylkeskonservatoren i Troms (Munch), omtaler også ei befaring av 

Riksantikvaren i 1984 der diverse spørsmål skal ha blitt avklart. I dette 
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fredningsforslaget omtales også krigsrelaterte kulturminner fra 1940-45, samt 

kulturlag fra nyere tid. Heller ikke denne gangen ble fredningen effektuert.  

 

I 1995 opprettet Fylkesmannen i Troms Laugen landskapsvernområde med 

dyrelivsfredning. Dette ble gjort med bakgrunn i vurdering av landskapet som et 

av de nasjonalt viktige kulturlandskapene i fylket. Ei fredning av kulturminner og 

områder rundt disse ble vurdert samtidig, men det var da ikke hjemmel i lovverket 

for en slik kombinasjon.  

 

I 2005 gikk Riksantikvaren og Miljøverndepartementet ut med invitasjon til hele 

landet om å komme med søknader til pilotprosjekter knyttet opp mot et nasjonalt 

verdiskapingsprogram på kulturminneområdet, jf. Stortingsmelding 16 (Leve 

med kulturminner). Trondenes ble da valgt å kunne representere Troms, sammen 

med to andre forslag. Ingen av forslagene fra Troms ble da valgt ut. 

 

I 2008 sendte Fylkesmannen i Troms forslag til Statens landbruksforvaltning om 

to områder i Troms til det nasjonale prosjektet Utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket. Foreslåtte områder var da Trondenes i Harstad kommune og 

Skardalen i Kåfjord kommune. Trondenes ble ikke valgt. 

 

Fangeleiren fra andre verdenskrig nord for Trondenes kirke ble i 2011 og 2012 

ryddet frem for tilrettelegging etter mange års gjengroing. Med dette framkom på 

nytt ønsket om å få fredet fangeleiren og et område rundt denne. Behovet for 

ytterligere fredning av områder rundt tidligere kjente automatisk fredete 

kulturminner ble også vurdert. Ei helhetsvurdering av kulturminnene i området 

(både automatisk fredete og nyere tids kulturminner) er bakgrunnen for den 

avgrensingen av området som er foreslått ved seneste varsel om oppstart av 

fredningen. 

 

Vår vurdering av området er den samme som i 1966 og 1985; Området må 

betraktes under ett, som et samlet fornminneområde som ikke må brytes opp. 

Området har imidlertid fått en tilvekst av krigsrelaterte kulturminner som man 

trolig ikke vurderte verdien av i 1966 eller 1985, nemlig flyktningeleiren som ble 

etablert her etter krigen som skulle huse de evakuerte fra Nord-Troms og 

Finnmark. Flyktningeleiren ble anlagt i de samme bygningene som Organisasjon 

Todt benyttet under etableringen av Trondenes fort men det ble også reist en rekke 

nye bygninger/ brakker i forbindelse med etableringen av flyktningeleiren. En 

kanon fra etterkrigstida representerer kontinuiteten i betydningen av Trondenes 

som et taktisk viktig område også gjennom den Kalde Krigen. Tufter etter et 

kornmagasin og kirkestuer er ytterligere supplement til fredningen av Historiske 

Trondenes. 
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Foruten omtalte kulturminner som foreslås fredet etter kml § 15, innehar området 

flere legalfredete kulturminner etter kml § 4 fra bronsealder, jernalder og 

middelalder. Fredning etter kml § 19 skal sikre alle kulturminnene mot tiltak som 

kan virke skjemmende for kulturminnene, samt sikre den lesbare sammenhengen 

mellom disse slik de framstår i dagens landskap og beskytte vitenskapelige 

interesser som knytter seg til kulturmiljøet. 

 

I utgangspunktet ble det foreslått å fremme ei fredning etter kml § 20 siden 

beskyttelse av området som sådan vurderes som essensiell, og med tanke på 

områdets kompleksitet og tidsdybde (jf. Holme 2001 bind II:175).  Riksantikvaren 

har i brev av 3.4.2013 (svar på varsel om oppstart for fredning) ikke funnet 

grunnlag for anvendelse av kml § 20 i denne saken. 

 

Historiske Trondenes er av svært høy nasjonal historisk interesse. Få andre 

kulturmiljø kan vise til tilsvarende kontinuitet fra bronsealder til i dag innenfor et 

så begrenset område, og få andre lokaliteter, om noen, kan vise til hendelser i 

sagalitteraturen som direkte kan relateres til fortsatt godt bevarte og tydelige 

kulturminner.   

 

Lokalisering av eiendomsforhold og reguleringsmessige forhold 
Området ligger ved foten av Trondeneshalvøya der terrenget er på sitt smaleste 

mellom Bergsvågen og Harstadsjøen. For fredningsområdet er det ingen private 

eiere. I følge Matrikkelens eiendomsregistre knytter eierskapene seg til 

Opplysningsvesenets fond, Forsvarsbygg, Harstad kommune, Stiftelsen Sør-

Troms Museum og Troms fylkeskommune.  

 

Innenfor foreslåtte fredningsområde ligger Laugen landskapsvernområde med 

dyrelivsfredning. Landskapsvernområdet strekker seg fra sjøen i Altevågen/ 

Sølvskeivågen i vest og rommer hele Laugen, ferskvannet i øst. Fredningen av 

kulturmiljøet på Trondenes skal ikke komme i konflikt med 

landskapsvernområdets bestemmelser.  

 

Følgende reguleringsplaner ligger delvis innenfor fredningsområdet: 

 

Nasjonal arealplanid 1903_252.  

Eldre plan fra 1987 (1983) som omhandler tømmeplass/ søppelfylling på 

Hagan. Søppelfyllinga er nå avviklet. 

 

Nasjonal arealplanid 1903_295  

Eldre plan fra 1989 (1991), Utdannings- og øvingssenter Trondenes Fort. 

Planen er i stor grad erstattet av ny plan 1903_392 (se under). 
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Nasjonal arealplanid 1903_317 

Eldre plan fra 1994, omhandler Trondenes kirkegård. Fredningsgrense er 

trukket noe litt vekk fra FV 6 for å unngå konflikt med reguleringsplan. 

Reguleringsplanens østre del berøres i liten grad og fredningen medfører 

ikke begrensninger for videre bruk av kirkegården slik den brukes i dag.  

 

Nasjonal arealplanid 1903_330 

Plan fra 1996 som omfatter Trondenes Historiske Senter, veg, parkering og 

parkområder. Fredningen medfører ikke konsekvenser for dagen bruk av 

området.  

 

Nasjonal arealplanid 1903_392 

Plan fra 2003 som omfatter forsvarets bruk av området. Fredningen vil 

legge restriksjoner med tanke på markinngrep og bruk av tyngre kjøretøyer, 

noe som i dag ikke er ei aktuell problemstilling. Dagens og tidligere tiders 

forsvarsbruk av området vil kunne videreføres på samme måte som før.   

 

Nasjonal arealplanid 1903_475 

Plan fra 2008 som omhandler «stien langs sjøen». Den tilrettelagte sjøstien 

starter i dag like innenfor fredningsgrensen i sørvest. Fredningen kan få 

konsekvenser for videreføringen av stien mot øst. Stien er planlagt over 

steinkaia (ID 213234) som foreslås fredet, men små og enkle justeringer 

gjør det mulig å realisere sluttføringen av «stien langs sjøen»-prosjektet her.  

 

 

Arealene er enten regulert til allmennyttige formål – forsamlingslokale, kjørevei, 

gangvei-/ sykkelvei, parkeringsplass, park, friområde i sjø og vassdrag, andre 

anlegg i vassdrag/ sjø eller anlegg for forsvaret.  

 

I kommunens arealdel er et delområde båndlagt etter lov om naturvern og to 

mindre delområder båndlagt etter lov om kulturminner, de øvrige delområdene er 

avsatt til bygninger med særskilt allmennyttig formål, offentlig bygning eller LNF. 

 

Fredningen vil ikke komme i konflikt med Forsvarets verneområde (jf. 

Forsvarsbyggs verneplan. Møvik Fort, Austrått Fort og Trondenes Fort).  

 

Kort karakteristikk og beskrivelse av kulturminnet 
Område som nå foreslås fredet innehar både legalfredete kulturminner og 

kulturminner som foreslås fredet etter kml § 15. 
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Innenfor fredningsområdet ligger det fem gravhauger/ røyser, to nausttufter, to 

tradisjonslokaliteter, gårdshaug, middelalderkirke, samt flere løsfunn. De 

legalfredete kulturminnene i området er ikke utsatt for annen skade enn tidligere 

antikvarers/ arkeologers undersøkelser og for enkelte manglende skjøtsel. Den 

intensive bruken av området i perioden 1940-51 kan imidlertid ha forårsaket 

mindre skader på en av gravhaugene, den såkalte Selsbanehaugen.  

 

Fredningen omfatter en fangeleir og en flyktningeleir (først tysk mannskapsleir). 

Fangeleiren er delvis ryddet fram etter nesten 70 års gjengroing. Området skjøttes 

i dag av Sør-Troms Museum som også har tilrettelagt anlegget for publikum 

gjennom skilting og opparbeiding av gangsti. Grunnmurer og betongsåler viser 

hvor hus, brakker og vakttårn har stått. Her finnes også grøfter, veier, 

gjerdefundamenter og mye mer som gjør anlegget godt lesbart i terrenget. Leiren 

har svært høy pedagogisk verdi, og det drives aktiv formidling av krigshistorie på 

området. 

 

Flyktningeleiren (også kalt Finnmarksleiren) er delvis nokså overgrodd mens en 

del av området er skjøttet gjennom beiting av oksekalver og villsau. En rekke 

grunnmurer, betongsåler, stein- og betongtrapper, veier og grøfter viser strukturen 

i leiren. I følge historiske foto har leiren hatt en rekke større og mindre bygninger 

som det er vanskelig å finne identifisere spor etter, delvis på grunn av gjengroing 

og delvis fordi bygningene har hatt lette fundamenter, siden de var ment å være 

midlertidige.  

 

Stående bygninger som omfattes av fredningen er alle knyttet til kirken eller 

kirkens tjenere. To av bygningene har trolig murer/ fundamenter som strekker seg 

tilbake til middelalderen. De fleste bygningene står på en gårdshaug som trolig 

har vært i vekst siden jernalderen.   

 

Kirkegårdsmurene er viktige strukturelle elementer i landskapet og markerer et 

tydelig skille mellom det profane og det hellige Trondenes. Andre kulturminner 

som omfattes av fredningen er ei tuft etter kornmagasin fra tidlig 1800-tallet, 

tufter etter kirkestuer, en kanon fra etterkrigstida (kald krig) og et kaianlegg fra 

andre verdenskrig. 

 

På Historiske Trondenes er alle perioder fra bronsealder til og med kald krig 

representert, med stor grad av kontinuitet, og med kulturminner som i liten grad 

er skadet av nyere tids inngrep.   
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Fylkeskommunens vurdering – begrunnelse for fredningsforslaget 
Historiske Trondenes representerer jernalderhistorie med kulturminner som kan 

knyttes til konkrete handlinger i Snorres kongesagaer. Videreførelsen av området 

som et maktsenter manifesteres i kirkebygningen som tok form utover 

middelalderen. Gårdshaugens mektighet vitner om høy aktivitet og kontinuitet i 

bosettingen her. Området har gjennom jernalderen og middelalderen vært et 

sentralt og strategisk viktig område på nasjonalt nivå, og kan betraktes som ei 

nasjonal og kulturell grensefestning gjennom flere hundre år. Praktfunn fra 

bronsealderen viser dessuten at området har hatt betydning også legere tilbake i 

tid. 

 

Krigshistorie og etterkrigshistorie representeres tydeligst av fangeleiren og 

flyktningeleiren og setter området i et internasjonalt lys. Trondenes fort inngikk i 

Atlanterhavsvollen/ Festung Norwegen og var ment å skulle sikre blant annet 

Narvik havn og utførsel av jernmalm. Etter krigen overtok det norske forsvar 

området som en fortsatt strategisk/ taktisk viktig forsvarsskanse i nord, samt 

øvingssenter.  

 

Kulturminnene fremstår som tydelige og lite skadet, og sammen innehar de et 

kunnskaps-, kilde- og opplevelsespotensial som det knapt kan finnes sidestykke 

til i nasjonal sammenheng. Kulturminnene viser til en kontinuitet i bruken av 

området som et svært strategisk/ taktisk viktig område i nasjonal og internasjonal 

sammenheng gjennom to tusen år.  

 

Det følger av kulturminneloven § 15 at departementet kan frede byggverk og 

anlegg eller deler av dem av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Det følger 

videre av § 19 at departementet kan frede et område rundt et fredet kulturminne 

så langt det er nødvendig for å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller 

for å beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til det. Myndighet til å 

fatte vedtak om fredning er delegert fra Miljøverndepartementet til 

Riksantikvaren, jfr. § 12 nr. 1 i forskrift om faglig ansvarsfordeling m.v. etter 

kulturminneloven. 

 

Redegjørelse av saksgang og innspill fram til fredningsforslaget 
Oppstart av fredningen ble varslet i avisene Harstad Tidende og Nordlys 

21.12.2011, samt i brev av 9.12.2011 til grunneiere, Trondenes sokn (Harstad 

kirkelige fellesråd), Fylkesmannen i Troms, Harstad historielag og 

Fortidsminneforeningen i Troms, med kopi til Riksantikvaren. Merknadsfrist ble 

satt til 1.2.2012. 
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Ved en inkurie ble fredningsgrensen mot øst og nordvest satt i fjæresonen. For å 

sikre de kulturminneverdiene som ligger på sjøbunnen i disse områdene og for å 

sikre kulturmiljøet på land mot skjemming og påvirkning fra eventuelle 

installasjoner i sjø, skulle fredningsgrensen etter kml § 19 også omfatte sjøarealer. 

Varsel om endrede fredningsgrenser ble sendt 18.3.2015, frist for innspill ble satt 

til 30.4.2015. Endringsvarslet ble sendt til Harstad kommune, Harstad Havn KF, 

Forsvarsbygg, Kystverket i Troms og Finnmark, Fiskeridirektoratet region 

Troms, Opplysningsvesenets Fond, Sør-Troms Museum og Fylkesmannen i 

Troms, med kopi til Riksantikvaren. 

 

Følgende innspill og merknader er mottatt: 

1) Den norske kirke (18.1.2012) 

2) Asplan Viak for Opplysningsvesenets fond (25.1.2012) 

3) Fylkesmannen i Troms (1.2.2012) 

4) Statens vegvesen (1.2.2012) 

5) Forsvarsbygg (13.2.2012 og 3.5.2015) 

6) Harstad kommune (10.10.2012) 

7) Riksantikvaren (3.4.2013) 

8) Harstad Havn FK (27.4.2015) 

 

Den norske kirke; Ønsker at den delen av kirkegården som omfattes av 

fredningsforslaget tas ut av planen eller at det tas inn egne bestemmelser for videre 

bruk av kirkegården. 

Eksisterende, nyere tids kirkegård, tas ut av fredningen men ikke 

kirkegårdsmurene. Kirkegårdsmurene får egen § 15-fredning. Innspill tas 

til følge. 

 

Asplan Viak for Opplysningsvesenets fond; Ønsker begrensning av 

fredningsområdet til nødvendige områder for sikring etter kulturminneloven. Ber 

om at landskapsvernområdet tas ut av planen siden det etter forskriften allerede 

er sterke begrensninger i forhold til bruk av området. Ønsker videre at den 

nordvestlige delen av fredningsområdet tas ut av forslaget siden dette området 

vurderes å ha et visst utviklingspotensial. 

Fredning etter naturvernloven gir ikke det samme vernet for kulturminner 

som ei fredning etter kulturminneloven vil gi. Fredning etter 

kulturminneloven vil bli et supplement til fredning etter naturvernloven. 

Området som foreslås tatt ut av fredningen i nordvest er vesentlig for å 

skjerme de legalfredete kulturminnene i Altevågen. Det 

utviklingspotensialet som skisseres av Asplan Viak viser i stor grad 

viktigheten av ei områdefredning akkurat her. Innspill tas ikke til følge.  

 

Fylkesmannen i Troms; Laugen landskapsvernområde ligger i sin helhet innenfor 

det området som nå foreslås fredet etter kulturminneloven. Området skjøttes i dag 
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gjennom rydding, beiting og slått. Fylkesmannen i Troms ønsker at 

skjøtselsplanen for landskapsvernområdet fortsatt skal være gjeldende ved ei 

eventuell fredning etter kulturminneloven, med mulighet for også å utvide 

skjøtselsarbeidet både i intensitet og geografisk omfang. Fylkesmannen i Troms 

ønsker fortsatt allmenhetens tilgang til området med tanke på utøvelse av 

friluftslivet. Videre ønskes ei klargjøring av ansvar og saksgang for forvaltning 

av fredningsbestemmelser for det nye kulturvernområdet, ønske om utarbeidelse 

av helhetlig forvaltningsplan. 

Formålet med vern etter kulturminneloven vil ikke være motstridende til 

vernet etter naturvernloven, og fylkeskommunen vil søke samarbeid med 

Fylkesmannen i Troms vedrørende utarbeidelse av forvaltningsplan og 

vernebestemmelser slik at de faglig ikke står i strid med hverandre. Innspill 

tas til etterretning. 

 

Statens vegvesen; Ber om at fredningsområdets avgrensning langs fylkesveg 6 

endres slik at det sikres areal til framtidig vedlikehold og opprusting. 

Det foregår for tiden et reguleringsarbeid i tilknytning til fylkesvegen som 

går gjennom fredningsområdet. Hensikten med områdefredningen skal ikke 

stå i motsetning til vegvesenets ønske om vegutbedring. Dersom godkjent 

reguleringsplan for veg foreligger før fredningsforslaget ferdigstilles, vil 

fredningsgrenser endres for å gi rom for denne. Dersom godkjent 

reguleringsplan ikke foreligger før fredningsforslaget ferdigstilles, vil 

dispensasjon tilrådes under forutsetning at kulturminnevernets interesser 

tas hensyn til i planen. Innspill tas delvis til følge. 

   

Forsvarsbygg; Ønsker, i merknad av 13.2.2012, at nordøstre del av foreslåtte 

fredningsområde krympes slik at området som er regulert til skyte- og øvingsfelt 

ikke inngår i fredningen i et slikt omfang som foreslått ved oppstartvarsel. Det 

forgår ikke skyteaktivitet i området, men Forsvaret ønsker å bevare ei buffersone 

mellom Forsvarets virksomhet og annen sivil aktivitet. De ber om at 

konsekvensene av fredningen for Forsvaret tydeliggjøres slik at det fremgår om 

dette vil innebære begrensninger for Forsvarets bruk av området. Forsvaret vil 

vurdere fradeling av et område rundt stående ruin i fangeleirområdet (den såkalte 

«Russekirka»), et område som er vesentlig mindre enn foreslått i varsel om 

oppstart av fredningen. Forsvarsbygg anbefaler fredning etter kml § 20. I merknad 

av 3.5.2015 aksepterer Forsvarsbygg en utvidelse av fredningsgrensa til også å 

omfatte kanonstillingen nord for krematoriet, men ønsker fortsatt ikke at 

fredningsgrensa skal gå helt opp til Trondenesleirens adkomstveg. I kartvedlegg 

til merknad av 3.5.2015 foreslås ny grensedragning mot nordøst. 

Følger av fredingen for Forsvaret er det redegjort for tidligere (se over). 

Endelig fastsettelse av fredningsgrense mot nordøst er gjort i felt. 

Topografiske hensyn ligger til grunn for denne grensegangen med tanke på 

nødvendig buffersone rundt kulturminnene for å gi disse tilstrekkelig vern 
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mot skjemming. Området er innskrenket på bakgrunn av Forsvarsbyggs 

ønske, med unntak av et mindre område nordøst for stående ruin i 

fangeleiren. I dette området ligger en mødding (avfallsdynge) fra perioden 

1940 – 46. Forsvarsbygg ønsker en reduksjon på ca. 22 daa. Vårt forslag til 

reduksjonen i endelig fredningsforslag for dette området er på ca. 15 daa. 

Merknad tas delvis til følge. 

 

Harstad kommune; Harstad kommune er positiv til fredningen men ønsker ikke at 

den skal bli til hinder for kultur- og friluftsaktiviteter eller det vedtatte prosjektet 

«Utvikling av Trondeneshalvøya», samt framtidig universell tilrettelegging. 

Harstad kommune vurderer § 20-fredning som mest oversiktlig fordi dette vil gi 

ett felles regelverk for hele området. 

Fredningen vil ikke medføre begrensninger i forhold til kultur- eller 

friluftsaktiviteter. Universell tilrettelegging vil være både mulig og 

ønskelig i den grad den ikke skjemmer eller medfører direkte inngrep i 

fredete kulturminner. Merknaden tas til etterretning. 

 

Riksantikvaren; Trondenesfredningen ble varslet etter kml §§ 15, 19 og 22a, 

eventuelt etter kml § 20, jf § 22 (Fredning av kulturmiljø). Etter ei samlet 

vurdering finner ikke Riksantikvaren grunnlag for fredning etter kml § 20 og at 

fredning bør skje med hjemmel i kml §§ 15, 19 og 22a.  

I offentlig høring vil fredningen foreslås etter kml §§ 15, 19 og 22a. 

Merknaden tas til etterretning.  

 

Harstad Havn KF; Viser til at alle tiltak i sjø som kan påvirke sikkerheten eller 

fremkommeligheten i farvannet krever tillatelser, enten etter Havne- og 

farvannsloven eller etter Plan- og bygningsloven. 

I forslag om fredning av sjøarealer etter kml ligger det bestemmelser for at 

det ikke skal tillates tiltak i sjø, utover den aktivitet som i dag er tillatt 

(gjelder blant annet fri ferdsel og allerede kartlagte låssettingsplass for 

fisk). Merknad tas til etterretning. 

 

Det har under saksforberedelsen vært løpende kontakt med Sør-Troms Museum 

og Den norske kirke. Videre har det vært gjennomført møter og samtaler med 

Harstad kommune, Forsvarsbygg og Statens vegvesen vedrørende forventninger 

og bekymringer knyttet til fredningen. Troms fylkeskommune formoder at alle 

involverte parter er godt informert om omfanget og konsekvensene av fredingen. 
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Fredningens objekter 
 

Områdefredningen etter kml § 19 

Askeladdens ID 175492 Trondenesfredningen (totalutstrekning) 

 

 

Foreslås vedtaksfredet etter kml § 15 

Askeladdens ID 174603 Krigsminnelokalitet, krigsfangeleir 

 Se vedlegg I 

 

Askeladdens ID 213321 Krigsminnelokalitet, Org. Todt-leir og flyktningeleir 

 Se vedlegg II 

 

Askeladdens ID 213252 Bygninger tilknyttet Prestegården 

Askeladdens ID 213254 Bygninger tilknyttet Trondenes kirke 

 Se vedlegg III 

 

Askeladdens ID 213234 Krigsminnelokalitet, kaianlegg 

Askeladdens ID 213195 krigsminnelokalitet, kanon og bunker fra Kald Krig 

Askeladdens ID 213189 Nyere tids kulturminne, kirkegårdsmur 

Askeladdens ID 213199 Nyere tids kulturminne, kornmagasin og kirkestuetufter 

 Se vedlegg IV 

 

Legalfredete kulturminner 

Askeladdens ID 85673 Middelalderkirke, kirkegård og kirkegårdsmurer 

Askeladdens ID 68483 Gårdshaug 

Askeladdens ID 68482 Nausttufter og graver fra jernalder og tradisjonslokalitet 

Askeladdens ID 59384 Gravrøys fra jernalder (Selsbanehaugen) 

Askeladdens ID 134282 Tradisjonslokalitet Laugen 

 Se vedlegg V 
 

Vernestatus Fjernet (aut. Fredet) 

Askeladdens ID 15457 Løsfunn bronsealder (v/ Prekestolen) 

Askeladdens ID 180672 Løsfunn (metalldetektorfunn) 

Askeladdens ID 180925 Løsfunn (metalldetektorfunn) 

 Se vedlegg V 
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Noen korte betraktninger rundt stedsnavn: 

Trondenes 

Navnet Trondenes kan komme av Þróndr, en Galt som brukes for å benevne en 

fjellformasjon. Þróndarnes kan da henvise til et høyt, sterkt fremspringende \, 

tilspisset nes (Rygh 1911:12) 

 

Altevågen 

Trolig etter det gammelnorske alptr som betyr svane; altså svanevågen. 

 

 

Sølvskeivågen 

Leidulf Olsrud har en interessant, dog ifølge han selv ei «uprofesjonell», 

betraktning rundt navnet Sølvskeivågen i Hålogaland historielags tidsskrift 

Håløygminne. Det finnes to «skeidvåger» i Troms; Skeivågen i Tromsø og 

Sølvskeivågen i Harstad. Olsrud mener det kan komme av en båttype som går 

tilbake til vikingetid. Som eksempel skriver Olsrud om Erling Skjalgsson hadde 

en stor skeid på 30 rom (Osebergskipet har 16 rom) som ble brukt på 

vikingtoktene. Man kan vel uansett se for seg nokså store langskip som har ligget 

fortøyd inne i vågen her. (Olsrud 2015) 
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Innledning 
Troms Fylkeskommune planlegger forslag til vedtaksfredning av «Russefangeleiren» på 

Trondenes i Harstad.  Leiren ligger 200 meter NØ for Trondenes middelalderkirke.  Foruten 

minnestøtta over omkomne russiske krigsfanger 1941 - 1945 på gravplassen ved kirken, har 

selve leirområdet vært utilgjengelig på grunn av tett vegetasjon - krattskog av gamle seljetrær 

og bringebærkjerr.  Rotary Harstad Syd har, i samarbeid med Trondenes Museum 

v/konservator Nina Bergum, avskoget om lag halvparten av arealet med trær i 2011.  

Ryddeprosjektet videreføres i 2012.  Ryddingen av leiren inngår som del av en plan om 

tilrettelegging.  Planen omfatter blant annet en gangvei med universell utforming gjennom 

leiren fra gravplassen/minnestøtta.  Planen er utarbeidet av Olav Austlid, Troms 

Fylkeskommune. 

Levningene som utgjør leiren har ikke tidligere vært kartlagt tidligere.  Troms 

Fylkeskommune engasjerte Narmo Arkeologitjenester til å utføre en arkeologisk registrering 

av «russefangeleiren» våren 2012.  Det vil si etter snøsmelting, men før lauvsprett.  Bakgrunn 

for dette er optimal sikt for observasjon av overgrodde strukturer i felt.  Nina Bergum 

rapporterte de lokale forholdene og feltarbeidet ble gjennomført umiddelbart etter at snøen var 

borte i leirområdet.  Feltarbeidet ble utført i tiden 7. – 10. mai 2012. 

Prosjektet er utført i henhold til en avtalt ramme på Kr 30.000,- inkludert moms/alle utgifter.  

Arbeidet omfatter forarbeid, feltarbeid og etterarbeid/utarbeidelse av rapport.  Jeg fikk 

nødvendig kartgrunnlag for området av Troms Fylkeskommune v/Dag Magnus Andreassen.  

Olav Austlid opplyste at Troms Fylkeskommune knapt hadde dokumentasjon om leiren i sine 

arkiver og henviste meg videre til samarbeid med Trondenes Museum for tilgang på relevante 

dokumenter.  Konservator Nina Bergum ved Trondenes Museum bistod med sin kunnskap om 

leiren og skaffet relevant dokumentasjon som grunnlag for feltregistreringen. 

Det primære målet med den arkeologiske registreringen av «Russefangeleiren» er kartlegging 

av levningene.  Forståelsen av kulturminnet og tolkningen av levningene er imidlertid 

avhengig av tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon.  Dette omfatter primærkilder (samtidige 

dokumenter) og sekundærkilder (erindringer, avhandlinger/artikler, muntlige opplysninger, 

arbeidsnotater etc).  Det eksisterer trolig en mengde relevante primærkilder om fangeleiren i 

Riksarkivet, men det ligger utenfor oppdraget å innhente disse.  Feltarbeidet bygger på noen 

få, men viktige primærkilder.  Det vil si flyfoto og skråfoto av leiren i perioden 1943 – 1946 

oversendt fra Trondenes Museum v/Nina Bergum.  For øvrig har jeg benyttet sekundærkilder 

så langt jeg har oversikt.  Jeg takker for øvrig Martinus Hauglid, Nordland fylkeskommune, 

for mange innspill til førsteutkastet av rapporten som forelå 12.07.2012.  Disse er innarbeidet 

i foreliggende versjon.   

I arbeidet med forståelsen av kulturminnet/registreringen av leiren ble jeg etter hvert 

oppmerksom på at det er vesentlige avvik mellom primær- og sekundærkilder.  Dette har 

betydning for tolkningen av levningene. 

Et eksempel på avviket mellom primær- og sekundærkildene er dagboka fra Konstantin 

Grigorevitsj Seredintsev`s opphold i leiren på Trondenes fra februar 1943 (fangenummer 

272196636 i den russiske databasen http://obd-memorial.ru , pers.medd. Martinus Hauglid).  

Dagboka slutter brått påskesøndag 25. april 1943.  Marianne Neerland Soleim siterer et utdrag 

fra dagboka på første side i innledningen til hennes Dr. gradsavhandling «Sovjetiske 

krigsfanger i Norge 1941 – 1945».  Hennes sitat er som følger; «Der er det sommerbrakker 

som ser ut som en vedstabel.  De er skitne, fuktige og  

http://obd-memorial.ru/
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Figur 1 Oppmålte strukturer 7.- 10. mai 2012.  Bruksnummer og grenser er i henhold til FKB.  Ortofoto er benyttet som 
bakgrunn for å vise arealer der det har vært tett skog.  Åpne områder innenfor avgrensningen av leiren er tett 
bringebærkratt.  Ifølge eiendomsgrensene i FKB ligger leiren hovedsakelig innenfor gnr 64, bnr 50.  Strukturene med 
utstrekning på gnr 64/11 oppfattes imidlertid også som en del av «russefangeleiren» på Trondenes. Kartet viser for øvrig 
automatisk fredete lokaliteter i Askeladden.  Rød stiplet linje (Id 68483=gårdshaugen med prestegården, 85673 
Trondenes middelalderkirke/kirkegård, 134282 = Laugen). 

 

kalde.» (Soleim 2009:7).  Assosiasjonen til «vedstabel» er ikke forenlig med skråfoto av 

leiren tatt i 1945/46.  Det åpnet mulighet for at den leiren Sererdintsev beskrev den 23. 

februar 1943 kunne ha vært ombygget til en vesentlig annerledes utforming engang før mai 

1945.  Imidlertid gjengir Magne Haugland i sin bok «Do Svidanija – på gjensyn.» 

Seredintsev`s dagbok med en helt annen betydning av samme setning: «Her er 

sommerbrakker som ser ut som staller, og de er skitne, fuktige og kalde.» (Haugland 2008: 

223).  Assosiasjonen til «stall» er fullt forenlig med brakkene med flatt skråtak som fremgår 

klart av skråbildene av leiren.  Det vil si at brakkene i leiren beskrevet i 1943 mest trolig er de 

samme som avbildet.  Hauglands versjon av dagboka er således ikke grunnlag for spekulasjon 

om brakkene på de registrerte fundamentene er skiftet ut i perioden februar 1943 – mai 1945. 

Misforholdet mellom de to versjonene av dagboka (Severdintsev hos Solem og Seredintsev 

hos Haugland) er trolig ulik tolkning av teksten gjennom oversettelse i flere ledd.  Dagboka 

ble funnet i leiren etter frigjøringen og den ble brukt av «War Crimes Investigation Branch, 

Norway» i forbindelse med rettsoppgjøret etter krigen.  Originaldokumentet på russisk er ikke 

gjenfunnet (pers. medd. Nina Bergum).  Det vil si at teksten er oversatt fra russisk til engelsk 

og deretter fra engelsk til norsk.  Jeg har ikke tilgang til kilden Soleim henviser til og lar 

derfor spørsmålet om korrekt oversettelse av den engelske teksten stå åpent (jf. Soleim 

2009:402, note 1).  Et viktigere spørsmål er imidlertid ordlyd i den opprinnelige dagboka på 

russisk. 

En arkeologisk registrering medfører observasjon av levninger, men det man «ser» er i stor 

grad resultat av forutgående kunnskap, oppfatninger, hypoteser/antagelser etc.  Etter min 

oppfatning er ingen observasjon teoriuavhengig.  Enkelt sagt er «output» avhengig av 
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«input».  Karakteristikken av brakkene i 1943 som henholdsvis en «vedstabel» eller «stall» 

har vesentlig betydning for den arkeologiske registreringen.  Imidlertid er dette kun ett av 

flere eksempler på misforholdet mellom primær og sekundærkilder som jeg ble oppmerksom 

på i forarbeidet, feltarbeidet og etterarbeidet med «russefangeleiren» på Trondenes.  Å 

vurdere hva som egentlig er korrekt forutsetter en gjennomgang av det primære 

kildematerialet.  Et slikt arbeid ligger imidlertid langt utenfor rammen til dette prosjektet.   

Jeg har forsøkt å være kritisk, men videre redegjørelse for «russefangeleiren» på Trondenes 

kan videreformidle faktiske feil. 

 

Historisk bakgrunn 
Minnestøtta ved kirken ble avduket 22. juni 1945.  Ifølge Kristian Floers oversettelse fra 

russisk til norsk er teksten:  «CCCP» Minne 800 russiske omkomne soldater i fascistisk 

fangenskap 1941 – 1945 (Floer 2006:50).  Årstallene 1941 og 1945 fremgår for øvrig på 

registrerte betongfundamenter til gjerdet omkring gravplassen (Id 142 – 144).  

Gjerdefundamentene var opprinnelig en del av det helhetlige monumentet (minnestøtte, 

graver markert av ortodokse kors og gjerde).  Monumentet, bygget av russiske krigsfanger, 

som satt i leiren ved fredsslutningen, er således en entydig kilde til årstallet 1941.  I den andre 

av to norsk-sovjetiske kommisjoner etter krigen («Krigsgravkommisjonen») refereres prost 

Steinholt som kilde til at de første fangene kom til Trondenes i juli 1942 (Floer 2006:50 med 

henvisning til «krigsgravkommisjonens» protokoll pkt. 15 etter befaring på Trondenes i juli 

1952).  Kristian Floer undrer derfor hva som er rett – kom de første fangene i 1941 eller 

1942? (ibid 50).  Floer viser til et foto i Riksarkivet med påskrift russiske krigsfanger i en 

fangeleir ved Harstad tatt inne i leiren sommeren 1941 (bildet er ukjent for meg).  Han 

konkluderer med at fangene som satte opp monumentet trolig var best orientert.  I en annen 

sammenheng, i samme artikkel, henviser Floer til «Krigsfangekommisjonen av 15. februar 

1946 der det i protokollen under punkt 60 fremgår at «1000 mann arbeidet fra oktober 1941 til 

mai 1945 med festningsbygg, tunnellbygg, veiarbeid, lossing og lasting» (Floer 2006:49).  

Dette tyder på at de første sovjetiske krigsfangene kom til Trondenes i oktober 1941.  Andre 

kilder tyder på at fangetallet kun var ca 200 i perioden frem mot høsten 1942. 

«Operasjon Barbarossa» startet 22. juni 1941.  Dette resulterte i 5,7 millioner sovjetiske 

krigsfanger inntil krigens slutt (Soleim 2009:16).  Ca 100.000 av disse krigsfangene ble sendt 

til Norge og de første transportene ankom i august 1941 (ibid:9).  Trondenes var en av 

nærmere 500 sovjetiske fangeleire i Norge.  Om lag halvparten av fangene satt i leire i Nord-

Norge og Nord-Trøndelag (ibid 9).  Figur 2 viser hvor leirene lå og størrelsesforholdet 

mellom dem. 

Som nevnt er det uklart når de første «russefangene» kom til Trondenes.  Eksakt når en startet 

arbeidet med byggingen av den registrerte fangeleiren er også usikkert.  Levninger og 

primærkilder viser klart at leiren er bygget over tid.  Levninger og primærkilder som 

flyfoto/skråbilder viser hvordan leiren ble ombygget og redusert i perioden 1943 – 1945.  

Imidlertid vet en ikke eksakt når disse endringene skjedde. 
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Figur 2  Fangeleirer med sovjetiske krigsfanger i Norge.  Kilde:  Marianne Neerland Soleim 2010:10  Sovjetiske krigsfanger 
i Norge.  Kartet gir en oversikt, men det har vesentlige mangler i Nord-Norge.  Blant annet opplyser Martinus Hauglid at 
seks fangeleire i Bodø kommune ikke finnes på dette kartet.  Katalog til utstilling, Falstadsenteret. Tilgjengelig på: 
http://falstadsenteret.no/6_formidling/temp_utst/2010/sovjetiske_krigsfanger/norsk_engelsk_web.pdf 

 

 

Vi vet heller ikke sikkert hvem som bygget fangeleiren.  Det er rimelig å anta at arbeidet ble 

utført av de først ankomne «russefangene» - høsten 1941 eller juni 1942.  Tolkningen av 

flyfotoet og dateringen av dette diskuteres i et separat kapittel (se videre).  Imidlertid fremgår 

http://falstadsenteret.no/6_formidling/temp_utst/2010/sovjetiske_krigsfanger/norsk_engelsk_web.pdf
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der tuftene etter en midlertidig leir (jf. figur 9 og 10).  Det vil si en leir som stod ca 60 meter 

SØ for dagens krematorium.  Den midlertidige leiren ble trolig benyttet for innkvartering av 

fanger til første byggefase av den registrerte fangeleiren var klargjort.  Området er senere 

opparbeidet til kirkegård og alle levninger er dessverre slettet (den midlertidige fangeleiren er 

en tolkning som bør bekreftes av annet kildemateriale). 

Den registrerte fangeleiren på Trondenes er utført i henhold til en klar plan og levningene 

viser at det er et omfattende byggverk (grøfting, arrondering av leirområdet, bygging av veier, 

trapper og forstøtningsmurer, fundamentering av bygninger, oppføring av bygninger, gjerder, 

vakttårn, oppbygget gangveg og lysmaster utenfor det doble piggtrådgjerdet etc).  Det har 

trolig tatt måneder Et par hundre fanger må trolig ha brukt måneder for å gjennomføre første 

byggetrinn.  Konstantin Grigorevitsj Seredintsev`s beskrivelse av leiren bestående av 

sommerbrakker, som ser ut som staller, dokumenterer at den registrerte leiren eksisterte 23. 

februar 1943.  Men hvor mye tidligere var leiren klar? 

Nina Bergum har sammenstilt tyske oversikter av antall sovjetiske krigsfanger i leiren i et 

håndskrevet notat, sammenfattet i tabellen figur 3.  Bergums upubliserte materiale krever 

nærmere redegjørelse/kommentar, men tabellen indikerer likevel et forløp som er relevant for 

tolkningen av leiren som en levning. 

 
Figur 3  Antall sovjetiske krigsfanger på Trondenes over tid.  Tabellen er laget på grunnlag av Nina Bergums 
sammenstilling av forskjellige tyske oversikter. 

 

Fangene ble brukt som arbeidskraft til bygging av marinekystbatteriet på Trondenes.  MKB 

5/511 var stridsklart sommeren 1943 (mai og august), men byggearbeider på batteriet pågikk 

helt frem mot 1945.  Foruten arbeid for Kriegsmarine utførte fangene også arbeid på 

installasjoner for Wehrmacht og Luftwaffe på Trondenes.  Kraftig økning av fangetallet 

mellom juli 1942 – januar 1943 har trolig sammenheng med byggingen av 

marinekystbatteriet.  Intensiveringen av arbeidet i denne perioden fremgår for øvrig av 

Konstantin Grigorevitsj Seredintsev`s beretning i dagboka søndag 28. februar 1943:  

«Arbeidet er ikke tungt, men det er mengder av det.  Fra i dag begynner vi å arbeide nattskift, 

fra klokka 19 til 05, altså ti timer.  Ti timers arbeidsdag innføres fra i dag.  Til nå har vi 

arbeidet åtte timer.  Vi arbeider med festningsverket på øya.  De bygger betongbunkere.  Å bli 
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tvunget til å traske rundt i kulda i tresko ti timer i strekk på magre rasjoner, det er bent frem 

drap.  Så jeg har gitt opp håpet om å overleve dette til krigen er slutt, og om å bli reddet fra 

denne forbannede trelldom» (Haugland 2008:224). 

Økningen av fangetallet i 1942 kan for øvrig bestemmes noe mer presist gjennom Konstantin 

Grigorevitsj Seredintsev`s opplysning 23. februar 1943 om at; «Av de opprinnelige 600 

krigsfangene som kom hit for fire måneder siden, er det bare 274 igjen – resten er døde» 

(Haugland 2008:223).  Det vil si at fangetallet i leiren trolig var omlag 800 eller høyere medio 

november 1942.  Det er derfor rimelig å anta at den registrerte leiren var etablert senest høsten 

1942.  Men leiren kan være etablert før dette. 

Figur 3 viser at fangetallet var stabilt mellom 1103 – 1287 personer i perioden januar 1943 – 

mars 1944 (reduksjon fra 1225 fanger i januar1943 til 844 i mars 1943, se videre).  

Levningene viser at leiren ble påbygget over tid, men det er uklart eksakt når dette skjedde.  

En skisse av Kristian Floer viser hvilke brakker som var ferdig bygget, under bygging og 

under planlegging 30.01.1943 (Floer 2002:4).  Skissen på norsk er åpenbart rentegnet/oversatt 

fra en tysk kilde, men dessverre er det ingen henvisning til kilde i artikkelen.  Det er kun 

konkret bevis for at 3 av de 6 planlagte bygningene i januar 1943 faktisk ble bygget. De tre 

planlagte bygningene er ikke synlig på flyfoto, skråbilder eller påvist som levninger ved 

registreringen.  Leiren hadde et jevnt fangetall over tid og det må derfor ha vært 

underkapasitet på minst 3 fangebrakker (en var da under bygging og to under planlegging) og 

en latrine i januar 1943.  Flybildet viser at de tre planlagte fangebrakkene og latrinen 

eksisterte sommeren 1943.  Oppstart av første byggefase er som nevnt usikker.  Foreliggende 

materiale viser imidlertid at leiren, slik den er markert som levning, var fullt utbygget 

sommeren 1943. 

Marinekystbatteriet på Trondenes var klart til strid i 1943. Kriegsmarine overtok generelt, i 

motsetning til Wehrmacht`s hærkystbatterier, marinekystbatteriene som ferdige installasjoner.  

Hvordan dette ble gjort på Trondenes diskuteres ikke her, men et «stabilt» høyt fangetall helt 

frem til mars 1944 har trolig sammenheng med utbygging av tilknyttet infrastruktur.  

Halveringen av fangetallet i leiren engang mellom mars og oktober 1944 speiler derfor trolig 

endret prioritering av arbeidskraften.  Det vil si at fanger fra Trondenes ble overført til andre 

leire.  Det er ikke bevis for at reduksjonen av fangetallet skyldes at fangene ble drept, men en 

slik mulighet kan vel heller ikke utelukkes.  Reduksjonen av fangetallet på Trondenes har 

trolig sammenheng med tyskernes tilbaketrekking fra Finland/Finnmark og etablering av 

«Lyngenlinjen» høsten 1944.  Dette omfattet bygging av en rekke nye kystfort på strekningen 

Lyngen til Lofoten. 

Skråbilder av leiren som er tatt etter frigjøringen i mai 1945, frem til leiren ble brent 4. juli 

1946, viser en fangeleir som er vesentlig redusert sammenlignet med situasjonen sommeren 

1943 (se videre).  Eksakt datering av denne ombyggingen er usikker, men det må ha skjedd 

engang i perioden sommeren 1943 – mai 1945.  Halvering av fangetallet, som fremgår i figur 

3, tilsvarer trolig den fysiske reduksjonen av fangeleiren.  Det vil si at fangeleiren trolig ble 

redusert i størrelse engang mellom mars og oktober 1944.  Levninger, skråbilder og flyfoto 

viser at flere bygninger i leiren er ombygget fra fangebrakke til annet formål.  Når det skjedde 

er usikkert, men det er rimelig å anta at ombyggingen fra fangebrakke til annet formål ble 

utført på ledige brakker som følge av reduksjon av fangetallet i leiren mellom mars og oktober 

1944. 
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Figur 4  Skisse av fangeleiren for russiske krigsfanger, datert 30.01.1943.  Fra Kristian Floer 2006:4. 

 

En oppsummering av dette er at den registrerte leiren trolig var etablert senest høsten 1942.  

Høsten 1942 og våren 1943 var leiren underdimensjonert med minst 3 fangebrakker og en 

latrine i forhold til et fangetall mellom 1103 – 1287 personer.  Leiren var imidlertid fullt 

utbygget til denne kapasiteten i løpet av sommeren 1943.  Deretter, engang i perioden mellom 

mars og oktober 1944, ble leiren vesentlig redusert i areal.  I nordøstre enden av leiren ble 

ledige fangebrakker ombygget til annet formål.  I sørvestre halvdel ble ledige brakker stående 

tomme, dels også revet. 

Underdimensjoneringen av leiren med minst tre fangebrakker og en latrine i forhold til 

fangetallet høsten 1942 – våren 1943 underbygger andre kilder som dokumenterer at tyskerne 

behandlet fangene spesielt ille nettopp på den tiden. 

Fangeleiren på Trondenes var en underleir av Stalag 330 (Stalag = Stammanschafts-lager, 

dvs. leir for menige soldater).  Stalag 330 ble opprettet i Alta i august 1941og flyttet til 

Beisfjord høsten 1944 (Stokke2011).  I henhold til en oversikt utarbeidet av tyskerne 4. 

september 1945 var fangeleiren på Trondenes en av 121 leire som tilhørte Stalag 330 per 1. 

april samme år (jf. http://www.sovjetiske-

krigsfanger.no/filer/tyske_dokumenter/10./dok10.jpg, merk at hele oversikten fremgår av flere 

dokumenter der dok10.jpg kun viser siden der Trondenes er nevnt).  Leirene på denne 

tresiders listen ligger i Troms og Ofoten.  Tyskernes benevnelse av leiren på Trondenes er 

uviss, men i dette dokumentet er leiren oppført som «Lager: Harstad, Militärische 

Dienststelle:  Kdr. Div. W. Tr. 210» med 344 fanger.   

Nina Bergum opplyser at fangekortene, så langt Trondenes Museum har oversikt, viser at 

fangene på Trondenes tilhørte 1. og 3. kompani av 186. bataljon.  Tyskerne foretok en 

stikkprøve 20. mai 1943 som viste 381 døde/51 syke av 1000 fra 1. kompani og 449 døde/84 

http://www.sovjetiske-krigsfanger.no/filer/tyske_dokumenter/10./dok10.jpg
http://www.sovjetiske-krigsfanger.no/filer/tyske_dokumenter/10./dok10.jpg
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syke av 1000 i 3. kompani.  Dette var en opprinnelig innsatstyrke som kom til Norge 

henholdsvis 21. og 27. oktober 1942 (Floer 2002:2).  38,1% og 44,9 % dødsprosent på seks 

måneder er et ekstremt høyt tall i forhold til generell statistikk for sovjetiske krigsfanger i 

Norge (se under).  I følge stikkprøven til tyskerne ble tallene fra 1. og 3. kompani bemerket 

som «…erschlechtend hohen…» dødelighet og at det skyldes «Die anfanglich schlechten 

Lagerverhaltnisse wesentlich mit beitragen haben durften.» (Floer 2002:3).  Konstantin 

Grigorevitsj Seredintsev er imidlertid også en del av denne statistikken.  Tyskerne fant 

dagboka og slo og plaget ham i to dager, den tredje dagen døde han (Haugland 2008:229). 

Fangekosten på denne tiden fremgår av Sererdintsev`s dagbok søndag 23. februar 1943:  

«Rasjonene er som følger:  Om morgenen får vi suppe.  Jeg vet ikke hva slags suppe det er, 

kokt vann tilgrumset med litt mel, og det er overhodet ingenting fett å se i suppen.  Der 

hjemme brukte jeg å fore grisene bedre.  Middag serveres klokka tolv.  Brød , ett kilo på tre 

mann og rundt 25 til 30 gram fett sammen med konservert fisk – 800 gram på tolv mann, og 

trekvart liter kaffe.  Kveldsmat er klokka seks, og suppen er meget dårlig, den består 

hovedsakelig av avfall fra kjøkkenet.  En meget sjelden gang iblant finner man en potet; 

suppen er selvfølgelig kokt på hermetisert kjøtt.  Den smaker godt, men er svært tynn, og 

ettersom vi må spise suppen uten brød, er dette absolutt et meget utilfredsstillende måltid» 

(Haugland 2008:223 – 224).  Behandlingen av fangene synes å ha blitt noe bedre utover 

våren.  Seredintsev  forteller om utdeling av et tredje teppe, en trøye, sokker og en pakke 

tobakk på to mann den 7. mars samt utdeling av en pakke tobakk per mann ved flere 

anledninger senere i mars og april. 

Figur 3 viser en nedgang på 381 fanger på Trondenes mellom januar og mars 1943.  Fanger 

kan ha blitt flyttet til andre leire, men byggearbeidet pågikk for fullt og årsaken til nedgangen 

er mest trolig at fangene døde.  Et annet vitnesbyrd om forholdene i leiren på Trondenes 

vinteren 1942/43 fremgår av krigsrettsak 679, War Crimes Investigation Branch, referert av 

Kristian Floer (2002:3):  Major Heien var ingeniør og bodde i Harstad, Narvik og Tromsø 

frem til oktober 43.  «In the winter of 1942/43, Major Heien says that 110 Russian died from 

freezing on one night in Harstad.  Major Heien saw the Germans soak the bodies with petrol 

the next day and burn them. » 

Hvor mange sovjetiske krigsfanger som døde på Trondenes er et kontroversielt spørsmål.  

Tallet 800 fremgår av minnestøtta og samme tall er referert på Trondenes Museums 

hjemmeside og i Forsvarets Landevernplan.  Minnestøtta ble som nevnt bygget av 

«russefangene» og deres oppfatning kort tid etter fredsslutningen synes således etablert som et 

«offisielt» syn.  Forholdet understreker for øvrig bevaring av det helhetlige gravmonumentet, 

og ikke bare utvalgte deler av det, som en viktig skriftlig kilde for ettertiden.  Til tross for 

sterke protester i Harstad ble gravplassen gravd opp og likene flyttet til Tjøtta i forbindelse 

med «Operasjon Asfalt» i 1951.  Det er «…registrert 403 lik fra gravplassen på Trondenes i 

følge krigsgravtjenestens rapport» (Floer 2006:49).  Trondenes Museum har samlet 

fangekortene til 406 sovjetiske døde, de fleste fra Ukraina (pers. medd. Nina Bergum).  I følge 

Bergum er tallet et foreløpig minimum som trolig vil bli endret ved videre søk på 

fangenummere/digitalt tilgjengelige fangekort/frigitte kilder. 

Døde fanger er for øvrig også gravlagt på batteriet.  Martinus Hauglid opplyser, med Michael 

Stokke som kilde, at da Algeir Johnsen utførte arbeider med skytebaner for Forsvaret, ble det 

funnet levninger av en rekke antatte «russefanger».  Anslagsvis 40 stykker.  Kilden må 

sjekkes nærmere, men den underbygger at oppgravde lik på gravplassen tilsvarer et minimum 

av fangene som døde på Trondenes. 

I Marianne Neerland Soleim`s Dr. gradsavhandling fremgår imidlertid et oppsiktsvekkende 

høyere tall på døde i fangeleiren på Trondenes:  «Mange leire i Nord-Norge var rene 

dødsleirer på grunn av mangel på mat.  I juli 1945 ble det rapportert om en grav ved Rognan 

med om lag 300 døde og en på Trondenes, som inneholdt 1800 døde.  Av disse var 609 skutt 
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og resten hadde sultet i hjel. 156»  Soleim 2009:56).  Sitatet over er for øvrig gjengitt under 

overskriften «Livet i fangenskap» i katalogen «Sovjetiske krigsfanger i Norge» utgitt av 

Falstadsenteret (Soleim 2010:13).  Ifølge avhandlingen til Soleim døde totalt rundt 13600 – 

13700 sovjetiske krigsfanger i Norge.  Det vil si at dødeligheten i fangeleirene i Norge var ca 

13 % (Soleim 2009:96 – 97).  Tallet 1800 døde utgjør ca 13 - 14 % av alle sovjetiske 

krigsfanger som døde i Norge under krigen.  Trondenes var i så fall var den verste av de 500 

leirene med sovjetiske krigsfanger i Norge.  Jeg undret over dette forholdet i forkant av 

feltregistreringen fordi opplysningen impliserer at kulturminnet kunne omfatte en eventuell 

massegrav med ukjent beliggenhet, i tillegg til den kjente gravplassen på Trondenes.  Hvor 

ligger i så fall denne massegraven?  Soleim oppgir imidlertid kun en kilde som grunnlag for 

utsagnet sitert; Tromsø, 28 juli 1945 (jf. hennes note 156).  Etter min oppfatning synes det noe 

spinkelt å fremføre en avisartikkel uten nærmere diskusjon som eneste kjente kildebelegg for 

den eventuelt største massegraven i Nord-Norge (jeg har ikke tilgang på den aktuelle 

avisartikkelen og kommenterer derfor ikke innholdet). 

En myte om fangeleiren på Trondenes er knyttet til brenningen av russiske fanger.  Som nevnt 

foreligger vitnemålet fra Major Heien om brenning av 110 fanger som frøs i hjel i løpet av en 

natt i løpet av vinteren 1942/43.  I følge hans forklaring ble likene dynket med «petrol».  Ved 

krigsgravkommisjonens besøk i juli 1952 opplyste prost Steinholt og kirketjener Thomassen 

at vinteren 1942 – 43 «…kunne de se røken fra bål og kjenne en motbydelig stank.  Folk 

trodde det var lik som ble brent…  Prosten fortalte også om en stor ovn i en brakke som kunne 

tenkes brukt som kremasjonsovn.» (Floer 2006:50).  Skolebestyrer Eidnes hadde hørt rykter 

om brenning, men hadde ingen beviser for dette.  Kommisjonens oberst Tarasov fant prosten 

og kirketjenerens forklaring overbevisende og mente at dette var bevis for at flere enn de på 

listen døde på Trondenes.  Det norske kommisjonsmedlemmet Guttormsen viste til antallet 

oppgravde lik som faktum. Uenigheten mellom de to kommisjonsmedlemmene ledet til 

diskusjon om hva et faktum var for noe (Ibid 50).  Ryktet om at tyskerne brente lik i en stor 

ovn levde lenge etter krigen.  Det er ingen grunn til å tvile på Major Heiers vitnemål om 

brenning av 110 lik.  Imidlertid er bruken av en stor ovn i leiren til dette formålet trolig en 

myte.  Den aktuelle ovnen er i dag markert som ei stor røys av teglstein, jf. Id 3/U.Id 2 (se 

videre).  Ovnen er etablert ved ombygging av den opprinnelige fangebrakka Id 3 og tre 

tilbygg på denne brakka (bygningene Id 66 – 68, se videre).  På grunnlag av studier av flyfoto 

og skråbilder er konklusjonen at denne ombyggingen trolig ble utført i perioden mars – 

oktober 1944.  Brenning av fanger vinteren 42/43 skjedde derfor neppe i den store 

teglsteinsovnen.  I erindringer om krigen er ovnen likevel knyttet til fangebrenning.  

Tilsvarende myter gjelder også «russekirken» (jf. Id 46).  Kristian Floer viser til at en tidligere 

artikkel i «Årbok for Harstad», når han utrykker skepsis til «russekirken» som kirke eller et 

kapell (Floer 2002:2).  Jeg deler hans tolkning av bygningen som et lager.  Levningen er 

imidlertid vel etablert som ei «russekirke» i endringer om krigen.  Et eksempel på dette er 

rituell gjenbruk av levningen i Knut Erik Jensens film «Vi er her for å dø» som vises på 

Trondenes Museum. 

Leiren registrert karakteriseres som en «russefangeleir».  Imidlertid kom det 1000 tyske 

straffanger til Harstad fra evakueringen av Finnmark i oktober 1944 (Floer 2009:36).  Ifølge 

Floer var disse en blanding av politiske fanger, kriminelle og desertører.  Hovedleiren for de 

tyske straffangene var Trondenes, men Floer nevner underleirer i Dale, Breivik, Holm, Bogen, 

Lund og Flesnes (ibid 37).  Det er således noe uklart hvor mange tyske fanger som satt i leiren 

på Trondenes.  300 tyske fanger og 40 vakter ble utskipet fra Harstad i mars 1945 og i april 

reiste ytterligere 267 fanger og 37 vakter.  360 fanger og 35 vakter ble igjen på Trondenes 

(ibid 37).  Floer opplyser videre at 294 tyske fanger forlot Harstad 14. september 1945 (ibid 

38).  Hvor ble det av de øvrige?. 
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Det er relativt uklart hva som egentlig tilsvarer fangeleiren for de tyske straffangene i 

perioden oktober 1944 – mai 1945.  To av fangene har skrevet bok om sine opplevelser, men 

jeg har ikke hatt anledning til å gjennomgå disse.  I artikkelen til Kristian Floer beskrives 

beliggenheten av leiren for de tyske fangene på Trondenes som følger (Floer 2009:36): 

Karl-Heinz Hoffmann:  «…und kamen in ein neues Hauptlager bei Trondenes auf dem 

Teufelsberg.  Zwei Lager mit Wachtturmen und festen Baracken war das erste, was wir zu 

sehen bekamen.  In dem einen Lager befanden sich sowjetische Kriegsgefangene, und in das 

andrere Lager zogen wir ein.» 

Horst Schluckner:  «Baracken mit dreistøckigen Holzprischen.  Sieht aus wie ehemaliges 

sowjetsches Gefangenlager.  Neben dem Lager, dem sogenannten Teufelsberg.» 

De to beskrivelsene viser klart at leiren for de tyske krigsfangene var en separat leir forskjellig 

fra den russiske fangeleiren.  Den ene beskrivelsen viser at de to leirene lå nær hverandre.  

Den andre beskrivelsen viser til at leiren ser ut som en tidligere sovjetisk fangeleir.  Så langt 

er alt klart, men hvor er levningene etter fangeleiren for de tyske krigsfangene? 

Etter min oppfatning er det to muligheter. 

1.) Deling av den tidligere «russefangeleiren» i to separate leirer skilt av et 

piggtrådgjerde.  Skråbildet tatt kort tid etter frigjøringen i 1945 viser at fangeleiren er 

delt med et piggtrådgjerde på midten, men at gjerdet er fjernet omkring den halvdelen 

som ligger nærmest kamera.  Da de tyske fangene kom i oktober 1944 var antallet 

russiske krigsfanger vesentlig redusert (fra 1178 mars 1944 til 563 oktober 1944).  Det 

er derfor mulighet for at den opprinnelige leiren for de sovjetiske fangene kan ha blitt 

delt i to og at de tyske fangene satt i den søndre delen av leiren.  På skråbildet fra mai 

1945 er likevel inntrykket at søndre del av leiren(nærmest kamera) må være avviklet 

lenge før bildet er tatt.  Situasjonen er, etter min oppfatning, lite forenlig med at det 

satt 360 tyske fanger her ved fredsslutningen.  Videre er det kun fire kjente 

fangebrakker (den femte brakka er et verksted), en latrine på land/to latriner i 

strandkanten i den søndre delen av leiren.  Den ene av de fire fangebrakkene er 

riktignok svært mye større enn de øvrige brakkene i leiren.  De aktuelle brakkene 

utgjør kun fire av totalt 13 fangebrakker i hele leiren som var dimensjonert for 11 – 

1300 sovjetiske fanger.  Horst Schluckners beretning viser at det var tre fangebrisker i 

høyden.  Konklusjonen er likevel at det er vanskelig å se for seg hvordan søndre 

halvdel av den registrerte leiren kan ha huset så mange som 1000 tyske fanger i 

oktober 1944. 

 

2.) En planskisse av Trondenes oversendt av Nina Bergrum viser tett bebyggelse rett SV 

for leiren med de sovjetiske krigsfangene, jf. figur 5. 
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Figur 5  Planskisse av leiren på Trondenes, utsnitt.  Sannsynlig beliggenhet av leiren for de tyske fangene er 
markert på planskissen.  Planskissen er udatert, men norsk påskrift tyder på at den er opptegnet etter 
fredsslutningen.  Dokumentet er oversendt digitalt fra Nina Bergum, Trondenes Museum. 

 

Flyfotoet viser at denne bygningsmassen (Id 60) var under konstruksjon sommeren 

1943.  Det vil si at bygningene trolig ikke er oppført spesielt med formål som leir for 

tyske straffanger.  Skråfoto fra 1945/46 av den sovjetiske fangeleiren viser denne 

bygningsmassen i venstre billedkant for de russiske gravene.  De aktuelle bygningene 

fremgår også klart på foto fra «Finnmarksleiren» - innkvartering av evakuerte fra 

Finnmark etter krigen.  Fotoene viser bygningsmassen som tyskerbrakker med saltak.  

På et bilde er det imidlertid så vidt synlig en bygning med buet tak.  Tyskerbrakker ble 

benyttet som fangebrakker for sovjetiske fanger, men brakker med buet tak var vanlig 

i fangeleire for sovjetiske fanger i Nord-Norge.  At leiren for de tyske fangene, i følge 

Horst Schluckner, ser ut som en tidligere sovjetisk fangeleir er derfor en rimelig 

assosiasjon til den aktuelle bygningsmassen.  Området er slettet i forbindelse med 

utvidelsen av kirkegården/anleggelse av krematoriet.  Det er ingen levninger bevart 

etter fangeleiren for de tyske straffangene 1944 – 1945 hvis leiren lå her. 

Jeg har ikke tilgang til kilder for nærmere avklaring av beliggenheten til leiren for de tyske 

straffangene på Trondenes.  På grunnlag av det som er kjent tilsvarer fangeleiren for de tyske 

straffangene trolig alternativ 2 over.  Det vil si at fangeleiren registrert utelukkende har vært 

for sovjetiske krigsfanger. 

 

Datering av flyfoto og skråbilder 
I forkant av registreringen fikk jeg oversendt et flyfoto fra Nina Bergum og flere skråfoto fra 

Geir Gabrielsen, begge Trondenes Museum.  Som det fremgår over har jeg benyttet flere 

kilder, men de nevnte fotoene er de egentlige primærkildene som grunnlag for feltarbeidet.  

Fangeleir tyske 

krigsfanger? 

Fangeleir 

sovjetiske 

fanger 

Trondenes kirke 
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Skråfotoene har nummer TD.F-12354, 12673, 12675, 10479, 11701 og 13280 (Fotograf 

ukjent, fotoeier Trondenes Museum). 

Av disse benytters spesielt TD.F-12354, et skråbilde med svært god kvalitet.  Det 

digitaliserte fotoet har oppløsning 4MB.  Jeg benytter videre forstørrede utsnitt av dette fotoet 

som dokumentasjon av bygningene som tilsvarer levningene registrert. 

 
Figur 6 Foto TD.F-12354  Skråbilde av fangeleiren for de sovjetiske krigsfangene tatt etter fredsslutningen 1945.  Hele 
bildet. 

 

Dateringen av bildet TD.F-12354 er ukjent, men flere detaljer medfører at det kan tidfestes 

relativt nøyaktig.  I forgrunnen ser vi gravplassen til de sovjetiske krigsfangene og 

minnestøtta.  Minnestøtta ble avduket 22. juni 1945.  Et annet skråfoto fra åpningssermonien 

(TD.F-13280, jf figur 7) viser frodig lauvvekst og mye vegetasjon på gravene.  På TD.F-

12354 finnes ikke et menneske og leiren er åpenbart tømt for fanger.  Ifølge Kristian Floer, 

med henvisning til Sonja Micheff, datter av Igor Micheff som ble brukt som tolk, flyttet de 

sovjetiske fangene inn i brakker som tyskerne hadde brukt til andre formål like etter 

frigjøringen.  Skråbildet TD.F-12354 må derfor være tatt engang mellom 8. mai og 22. juni 

1945.  Manglende lauvsprett på bjerka indikerer at fotoet trolig er tatt i mai 1945.  I det videre 

referer jeg til bildet som skråfoto mai 1945. 
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Figur 7  Skråbildet TD.F-13280 fra avdukingen av minnestøtta over de 800 døde sovjetiske krigsfangene den 22. juni 1945.  
Leiren for de tyske fangene skimtes i bakgrunnen. 

 

Ved oversendelsen av flyfotoet (figur 8) ble det opplyst at dette var et engelsk ettretningsfoto 

tatt etter fredsslutningen i 1945.  Det vil si at skråbildet og flyfotoet skulle være om lag 

samtidige.  Jeg georefererte flyfotoet med utgangspunkt i Trondenes kirke og «Russekirka» 

som fastpunkt (georefereringen har nøyaktighet innenfor anslagsvis ca en meter).  Skråbildet 

ble brukt som grunnlag for tolkning og digitalisering av strukturene på flyfotoet.  I arbeidet 

ble jeg oppmerksom på at flyfotoet viser en helt annen situasjon enn skråbildet fra mai 1945.  

Blant annet mangler flere av flyfotoets godt synlige bygninger på skråbildet.  Det er også flere 

godt synlige bygninger på skråbildet som ikke gjenfinnes med samme form på flyfotoet. 

Flyfotoet viser godt utviklet løvverk på trekronene og bildet er derfor tatt senere på året enn 

skråfotoet fra mai 1945.  Fordi flere bygninger på flyfotoet er fjernet på skråbildet fra mai 

1945 må flyfotoet være tatt minst et år tidligere.  Spørsmålet er dermed hvor mye tidligere? 

Forholdet ble diskutert med Nina Bergum.  Hun opplyser at det er sikre kilder for at 

vannledningen til batteriet på Trondenes ble lagt i 1943.  Vannledningen er godt synlig som 

en strek tvers over flybildet (streken som passerer bokstaven n i «Hutments»).  Bildet har god 

oppløsning og ved zooming tett på streken ser en tydelig grøfta og at det ligger oppspadde 

masser på hver side av den.  Nær høyre billedkant er det et mindre opphold i grøfta.  Flybildet 

viser således en situasjon der grøftegravingen til vannledningen fortsatt pågår.  Det tyder på at 

bildet er tatt sommeren 1943. 

Jeg er for øvrig usikker på proveniensen til flyfotoet.  Er dette et engelsk etteretningsfoto av 

Trondenes tatt i 1943?  Et alliert fly med denne høyden over tyske befestninger på Trondenes 

i klarvær/dagslys må ha vært noe nær et selvmordsoppdrag sommeren 1943.  Bildet er 

detaljert og slagskygger av personer bør være synlig.  Studier viser bemerkelsesverdig få biler 

og jeg ser ingen personer.  Biler står for øvrig pent parkert.  Jeg antar derfor at dette er et tysk 

flyfoto tatt for karkonstruksjon og at bildet fikk engelsk påskrift etter fredsslutningen (er 

flybildet et krigsbytte gjenbrukt av War Investigation Branch, Norway ?). 
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Figur 8  Flyfoto med engelsk påskrift 

 

Digitalisering av fangeleiren fra flyfoto tatt sommeren 1943 
Flyfotoet tatt sommeren 1943 ble georeferert og digitalisert i GIS som grunnlag for 

feltarbeidet.  I hovedtrekk er det samsvar mellom strukturene digitalisert fra flyfoto og 

registrerte levninger i felt.  Imidlertid er det en del unntak der registrerte levninger ikke 

fremgår av flyfotoet og vise versa.  SV hjørne av fangeleiren er i dag dekket av deponerte 

masser utenfor kirkegårdsgjerdet (utstrekningen av fyllingen, jf. Id 91 på figur 12).  Grensen 

for leiren går parallelt med dagens kirkegårdsgjerde og levninger som eventuelt har ligget 

inne på kirkegården er slettet på overflaten.  Innenfor avgrensningen av fangeleiren er det 

også gjort endringer etter at flyfotoet ble tatt.  Digitaliserte strukturer fra flyfotoet er for øvrig 

en tolkning.  I det videre velger jeg derfor å skille klart mellom strukturer på flyfotoet 1943 og 

strukturer registrert i felt. 

Fangeleiren omfatter mange strukturer og jeg har forsøkt å benytte samme Id nummer på hver 

enkelt struktur.  Det vil si at brakke Id 1 på flyfotoet tilsvarer brakke Id 1 som registrert 

levning.  I hovedsak er dette enkelt.  Imidlertid er det en del Id nummere tolket fra flyfotoet 

(nummer på illustrasjon/nummer i tabell)som ikke er registrert som levning.  Enkelte 

strukturer tolket fra flyfotoet fikk annet Id nummer ved registreringen i felt.  Sistnevnte 

gjelder særlig markering av leirgjerdet og leirstien utenfor leirgjerdet.  Grunnen til at jeg ikke 

har ryddet opp i dobbeltnummerering ved etterarbeidet (at samme struktur i enkelte tilfeller 
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har fått flere Id nummer), er tolkningen av flyfotoet som en kilde forskjellig fra levningene i 

felt. 

Figur 9 og 10 viser samme utsnitt av flyfotoet, med og uten digitaliserte strukturer.  

Bygningene i leiren fremtrer som lyse felt med slagskygge.  De fleste bygningene er tydelig 

markert, men figurene viser at det er vanskelig å se bygninger med svart tak når de ligger med 

tilknytning til skog, som også gir slagskygge.  For eksempel er vakttårnet Id 20 er knapt 

synlig i seg selv.  Imidlertid er den lange slagskyggen av tårnet er svært tydelig når en kjenner 

vakttårnets plassering.  Slagskyggen til vakttårnet Id 21 ligger derimot med tilknytning til 

skog og er knapt synlig.  Jeg presiserer derfor at jeg har brukt skråbildet som grunnlag for å 

lete etter bygninger som er knapt synlig på flyfotoet. 

I leiren er det 15 brakker med tilnærmet samme størrelse (Id 1 – 15).  Brakke Id 15 er 

vesentlig større enn de øvrige.  Nær brakke 15 er det to finnetelt (Id 18-19).  Strukturene Id 16 

og 17 har smal markering som lyse felt sammenlignet med brakkene.  Den smale slagskyggen 

viser for øvrig at de to bygningene er smalere enn fundamentet (de to bygningene er latriner). 

De lyse feltene uten slagskygge i leiren markerer ferdsel som områder uten vegetasjon.  Dette 

er veier, stier og plasser i leirområdet sommeren 1943.  Hovedadkomsten er en vei parallelt 

med leirens lengderetning.  Fra denne veien er det tre innganger til leirområdet.  De tre 

inngangene leder til to brede tverrveier og en stor åpen plass i SV.  Sistnevnte (Id 24) er trolig 

en apellplass.  Bygningene er anlagt som en regelmessig stringent kvadratur.  Det samme 

gjelder veier, stier og plasser inne i leiren, men dette er ikke gjennomført like konsekvent som 

ved anleggelsen av bygningene.  Tverrveiene inne i leiren er imidlertid konsekvent mht. 

plassering av en vei/sti langs nordvestre langvegg til alle bygningene.  Dette markerer 

inngangen i bygningene.  Foruten smale veier/stier tett inntil bygningene, er det kun to 

gjennomløpende parallellveier i leiren.  Den ene av disse har en markert sving mellom brakke 

Id 9 og 13.  Veisystemet har et klarere kvadraturpreg i området brakke Id 1 – 10.  Bakgrunnen 

for dette er at denne delen av leiren ble bygget først.  Deler av den søndre delen av leiren er 

imidlertid svært kupert med bergknauser.  Området med brakke Id 9 og 10 er for øvrig en 

flatlendt sump med  utstrekning som fremgår av grøftene Id 41 - 43. 

Bygningene og vei/sti langs bygningens NV-langvegg er konsekvent anlagt i henhold til en 

stringent kvadraturplan.   Det samme gjelder veiene i leiren, men disse synes i større grad 

tilpasset terrenget. 

Omkring leiren er en tydelig markert sti (i rekkefølge fra SV er stien på flyfotoet markert som 

Id 30,31,32 og 33).  Dette er en sti for patruljering på utsiden av leirgjerdet.  De to 

fangetårnene står inntil denne leirstien.  Det vil si at rekkefølgen i sikringen av anlegget er 

piggtrådgjerde, leirsti og  
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Figur 9  Utsnitt av flyfoto sommeren 1943, samme utsnitt som under. 

 
Figur 10  Fangeleiren digitalisert fra flyfoto sommeren 1943 
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Figur 11  Strukturer tolket fra flyfoto sommeren 1943, jf. figur 10.  Jeg foreslår tolkning av Id 47 som en gravplass.  
Martinus Hauglid utrykker skepsis mht. dette fordi arealet ligger nær leirområdet – avstanden burde være minst 200 
meter.   

Id Type observasjon Tolkning Dato digitalisert Digitalisert av

1 Brakke Fangebrakke, annen funksjon 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

2 Brakke Fangebrakke, annen funksjon 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

3 Brakke Fangebrakke, annen funksjon 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

4 Brakke Kjøkken 18.04.2012 Lars Erik Narmo

5 Brakke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

6 Brakke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

7 Brakke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

8 Brakke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

9 Brakke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

10 Brakke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

11 Brakke Verksted 18.04.2012 Lars Erik Narmo

12 Brakke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

13 Brakke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

14 Brakke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

15 Brakke Fangebrakke, revet 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

16 Skur/fundament Latrine, delvis revet 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

17 Skur/fundament Latrine, revet 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

18 Finnetelt Finnetelt, revet 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

19 Finnetelt Finnetelt, revet 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

20 Vakttårn Vakttårn 26.04.2012 Lars Erik Narmo

21 Vakttårn Vakttårn 26.04.2012 Lars Erik Narmo

22 Ukjent Slagskygge,ukjent struktur 30.04.2012 Lars Erik Narmo

23 Ukjent Slagskygge, bygning ukjent funksjon 30.04.2012 Lars Erik Narmo

24 Plass Apellplass 18.04.2012 Lars Erik Narmo

25 Vei/kommunikasjon Vei 18.04.2012 Lars Erik Narmo

26 Vei/kommunikasjon Vei/kommunikasjon 18.04.2012 Lars Erik Narmo

27 Vei/kommunikasjon Vei/kommunikasjon 18.04.2012 Lars Erik Narmo

28 Vei/kommunikasjon Vei/kommunikasjon 18.04.2012 Lars Erik Narmo

29 Vei/kommunikasjon Vei/kommunikasjon 18.04.2012 Lars Erik Narmo

30 Sti, avgrensning leir Sti, avgrensning leir 18.04.2012 Lars Erik Narmo

31 Sti, avgrensning leir Sti, avgrensning leir 30.04.2012 Lars Erik Narmo

32 Sti, avgrensning leir Sti, avgrensning leir 30.04.2012 Lars Erik Narmo

33 Sti, avgrensning leir Sti, avgrensning leir 30.04.2012 Lars Erik Narmo

34 Skygge, leirgjerde Slagskygge, leirgjerde 18.04.2012 Lars Erik Narmo

35 Skygge, leirgjerde Slagskygge, leirgjerde 30.04.2012 Lars Erik Narmo

36 Skygge, leirgjerde Slagskygge, leirgjerde 30.04.2012 Lars Erik Narmo

37 Skygge, leirgjerde Slagskygge, leirgjerde 30.04.2012 Lars Erik Narmo

38 Skygge, leirgjerde Slagskygge, leirgjerde 18.04.2012 Lars Erik Narmo

39 Skygge, leirgjerde Slagskygge, leirgjerde 18.04.2012 Lars Erik Narmo

40 Skygge, leirgjerde Slagskygge, leirgjerde 18.04.2012 Lars Erik Narmo

41 Grøft Grøft 30.04.2012 Lars Erik Narmo

42 Grøft Grøft 30.04.2012 Lars Erik Narmo

43 Grøft Grøft 30.04.2012 Lars Erik Narmo

44 Grøft Grøft 30.04.2012 Lars Erik Narmo

45 Grøft Grøft 30.04.2012 Lars Erik Narmo

46 Gravplass Gravplass 1943 18.04.2012 Lars Erik Narmo

47 Lyst felt/gravplass? Lyst felt 1943/gravplass? 30.04.2012 Lars Erik Narmo

48 Hustuft, fornminne? Hustuft, fornminne? 30.04.2012 Lars Erik Narmo

49 Bygning Bygning med steinmurt vegg, lager ("Russekirken") 30.04.2012 Lars Erik Narmo

50 Finnetelt Finnetelt 26.04.2012 Lars Erik Narmo

51 Finnetelt Finnetelt 26.04.2012 Lars Erik Narmo

52 Finnetelt Finnetelt 26.04.2012 Lars Erik Narmo

53 Bygning Leiradministrasjon 26.04.2012 Lars Erik Narmo

54 Bygning Leiradministrasjon 26.04.2012 Lars Erik Narmo

55 Bygning Bygning, ukjent funksjon 26.04.2012 Lars Erik Narmo

56 Bygning Bygning, ukjent funksjon 26.04.2012 Lars Erik Narmo

57 Bygning Bygning, ukjent funksjon 26.04.2012 Lars Erik Narmo

58 Bygning Bygning, ukjent funksjon 26.04.2012 Lars Erik Narmo

59 Bygning Bygning, ukjent funksjon 30.04.2012 Lars Erik Narmo

60 Byggeområde 1943 Byggeområde 1943 30.04.2012 Lars Erik Narmo

61 Bygning Bygning (ikke del av fangeleiren) 30.04.2012 Lars Erik Narmo

62 Bygning Bygning (ikke del av fangeleiren) 30.04.2012 Lars Erik Narmo
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vakttårn.  Sikringen omfatter også lysmaster med samme beliggenhet i forhold til leirstien 

som vakttårnene.  Lysmastene er imidlertid ikke synlig på flyfotoet (jf. beskrivelsen av 

levningene). 

Ved studier av flyfotoet fremtrer mørke skygger på innsiden av leirstien (i rekkefølge fra SV 

tilsvarer dette Id 34, 35, 36, 37 og28 tolket fra flyfoto).  Forut for feltarbeidet ble dette tolket 

som slagskygge fra leirgjerdet.  Skyggene Id 39 og 40 er sjekket ut som grøfter.  De øvrige 

nevnte slagskyggene kan avspeile leirgjerdet.  Når det gjelder slagskyggen Id 34 ligger en stor 

del av dette arealet i dag under den senere deponerte fyllingen Id 91.  Slagskyggen Id 34 er 

derfor ikke vurdert som levning i hjørnet av leiren.  Nær brakke Id 15 tilsvarer slagskyggen 

derimot eksakt plassering av levninger fra piggtrådgjerdet omkring leiren.  Så langt påvist 

ligger piggtrådgjerdet på innsiden av leirstien, tett inntil denne.   

Hvis en således bruker leirstien som ytre avgrensning av fangeleiren sommeren 1943 er leiren 

orientert NØ-SV med lengde 158 meter.  Bredden er henholdsvis 59 meter i NØ-halvdel og 

118 meter i SV-halvdel. 

Det ligger flere bygninger langs veien utenfor avgrensningen av leiren mot NV.  Bygningene 

Id 49 -56 har trolig sammenheng med leiradministrasjonen.  Skråbildene viser Id 53 og 54 

som administrasjonsbygninger, men funksjonen til de tre finneteltene (Id 50-52), de diffust 

markerte bygningene Id 55-56 og den såkalte «russekirken» Id 49 er mer uklar.  

«Russekirken» er uten påviste ildsteder og er rimeligvis et stort lager, men ikke nødvendigvis 

for ammunisjon slik Kristian Floer har foreslått.  Beliggenheten til disse strukturene, tett inntil 

men utenfor fangeleiren, tyder på at de har sammenheng med drift/administrasjon av 

fangeleiren og at de er en del av det helhetlige kulturminnet.  Langs veien lenger sør ligger 

bygningene Id 57, 58 og 59.  Bygning Id 59 fremgår ikke av skråbilder, men de to øvrige er 

tydelige på skråbildet fra mai 1945.  Disse bygningene er rimeligvis knyttet til driften av 

fangeleiren, men funksjonen er uviss (bygning Id 57 og 59 er ikke påvist som levning i 

terrenget).  En ser for øvrig at det går en sti gjennom skogen oppover mot batteriområdet ved 

bygning Id 58/inngangen til appellplassen i fangeleiren. 

SØ for fangeleiren ligger Id 46 – 48.  Id 46 er en gravplass og gravene med gangveier mellom 

disse er tydelig markert på flyfoto og skråbilder.  Dette tilsvarer gravplassen for 

«russefangene» i 1945.  NØ for gravplassen, også langs kirkegårdsmuren slik den fortsatt står 

(steingjerde), er det markert to klare strukturer på flybildet som ikke er gjenfunnet i felt.  Id 48 

er trolig ei hustuft avgrenset med lyse felt etter ferdsel på veggene i tufta.  Tufta er også godt 

synlig på skråbildet fra mai 1945.  Tufta er et mulig fornminne.  Tufta ble ikke påvist i felt, 

noe som trolig skyldes at en sprengt en grøft i berget mellom kirkegårdsmuren og sjøen i det 

aktuelle området (drenering fra kirkegården).  Grøfta er gjenfylt med stein.  Id 48 er trolig 

fjernet i forbindelse med tiltaket. 

Id 47 er svært interessant.  Strukturen er markert som en lys flate langs kirkegårdsmuren på 

flyfotoet.  Avgrensning av den digitaliserte strukturen påvirkes av slagskyggen fra et tre og 

strukturen kan derfor ha videre utstrekning mot SØ.  Strukturen markerer et område uten 

vegetasjon sommeren 1943.  Den lyse flaten er ikke spor etter ferdsel og den vegetasjonsløse 

flaten må derfor ha sammenheng med annen aktivitet.  Det er ikke mulig å fastslå hvilken 

aktivitet.  Imidlertid ligger det lyse feltet tett inntil kirkegårdsgjerdet, i likhet med den kjente 

gravplassen Id 46.  Tufta Id 48 markerer en bergnabb uten jord mellom gravplassen Id 46 og 

Id 47.  Id 47 er et areal med jord i et søkk i terrenget.  Flaten er i dag dekket av en del større 

steinblokker som er deponert etter at flyfotoet er tatt.  At dette søkket er uten vegetasjon 

sommeren 1943 må ha en årsak. Beliggenheten til Id 47, tett inntil kirkegårdsmuren, indikerer 

at det kan være en sammenheng mellom Id 46 og 47.  Hvis en antar at det kan være et ukjent 

gravsted knyttet til den sovjetiske fangeleiren på Trondenes bør Id 47 undersøkes nærmere.   

Området Id 60 ligger utenfor den registrerte fangeleiren for de sovjetiske krigsfangene (jf. 

figur 12).  Foruten de stående bygningene på prestegården fremgår bygningene Id 61 og 62 



21 

 

21 

 

nær dette området.  Området Id 60 er et lyst felt med en mengde strukturer uten 

slagskygge/lav slagskygge.  Slagskyggenes lengde tilsier at dette ikke er bygninger.  Id 60 

tolkes derfor som bygninger under oppføring sommeren 1943.  Bygningene under oppføring 

tilsvarer trolig leiren for de tyske straffangene fra oktober 1944.  Bygninger oppført her 

fremgår av skråbilder fra «Finnmarksleiren» som regulære tyskerbrakker med saltak.  Øst for 

området med byggeaktiviteten Id 60 ser en flere regelmessig sirkulære ringer, veifar uten 

terrengslitasje og sikksakk grøfter.  Jeg antok først at grøftene kunne være løpegraver, men 

tilsvarende er i flere tilfeller påvist som spredergrøfter med tilknytning til den registrerte 

fangeleiren.  En rimelig tolkning av strukturene er at de trolig er levninger av en midlertidig 

leir med finnetelt (runde finerhytter med diameter ca 6 meter) for de først ankomne sovjetiske 

krigsfangene høsten 1941.  Som nevnt er området opparbeidet som kirkegård og alle spor er 

slettet (jf. figur 1). 

 
Figur 12  Utsnitt av SV del av den registrerte fangeleiren.  Dagens kirkegårdsgjerde i henhold til FKB er markert med blå 
strek.  Struktur 91 markert med rød linje er et massedeponi fra kirkegården.  Massedeponiet Id 91 samt en sone langs 
yttersiden av kirkegårdsgjerdet dekker strukturer digitalisert fra flyfotoet sommeren 1943.  Sirkulære tufter, tidligere 
veifar spredergrøfter etter en mulig midlertidig fangeleir med finnetelt for de først ankomne sovjetiske fangene fremgår 
ved å studere flyfotoet inntil område Id 60 (særlig mellom Id 60 og kirkegårdsgjerdet 1943, det vil si øst for Id 60).  
Dagens krematorium fremgår som referanse på flybildet fordi hele det aktuelle området er slettet ved opparbeidelse til 
kirkegård i dag. 

 

En samlet vurdering av fangeleiren fra flytfotoet sommeren 1943 er at fronten av leiren ligger 

henvendt mot parallellveien utenfor leirgjerdet i NV, mens sjøen i SØ er leirens bakside.  

Terrenget skråner mot sjøen.  Fronten av leiren ligger således øverst i terrenget 14 – 15 m.o.h. 

mens baksiden av leiren ligger mellom 4 – 7 m.o.h.  Når en besøker leiren i dag går en gjerne 

langs sjøen fra kirken.  Det vil si at dagens adkomst tilsvarer leirens opprinnelige bakside.  

Leses leiren med front mot NV er det enkelt å forstå logikken bak anleggelsen av levningene.  

Det vil si en «ren» og en «uren» sone med leiradminsitrasjonen/kjøkken og brønner øverst i 
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terrenget og latriner/gravplass for døde fanger nederst i terrenget.  Fangebrakkene ligger midt 

i mellom. 

 

Interpolering fra skråbilde mai 1945 
Skråbildet fra mai 1945 viser som nevnt en annen situasjon enn flyfotoet sommeren 1943.  I 

det foregående er det argumentert for at reduksjonen og ombyggingen av fangeleiren som 

dokumentert på skråbildet fra mai 1945 trolig speiler endringer som ble utført en gang i 

perioden mars – oktober 1944.  Forskjellen mellom de to situasjonene fremgår ved å studere 

figur 13 (sammenlign med figur 10). 

 
Figur 13  Situasjonen fra skråbildet mai 1945 interpolert på flyfotoet fra 1943. 

Hvis vi starter kommentaren nærmest kamera på skråbildet fra mai 1945 ser en to nye skur 

(latriner) i strandkanten (Id 64 og 65).  Den store fangebrakka Id 15 er fjernet, likeledes de to 

finneteltene Id 18  
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Figur 14  Strukturer tolket fra skråfoto mai 1945,  For plassering jf. figur 13. 

og 19.  Skuret på latrinen Id 17 er fjernet, men fundamentet er synlig.  Det samme gjelder 

skuret på latrinen Id 16, men her er bare halvparten av bygningen er fjernet.  Fundamentet til 

latrinen Id 18 er synlig nærmest kamera.  Det er imidlertid oppført en ny latrine Id 63.  Ifølge 

kartet til Kristian Floer datert 30. januar 1943 skal denne latrinen være bygget før flybildet er 

tatt.  Ved nærmere vurdering av flyfotoet klarer jeg likevel ikke å se at denne latrinen 

eksisterte sommeren 1943 (?). 

Id 71 – 73 markerer trapper på skråbildet.  Trappene har rimeligvis eksistert også i 1943, men 

fremgår ikke av flybildet. 

Endringen av brakkene i forhold til grunnplanet fra 1943 er særlig knyttet til påbygging av 

fangebrakka Id 3 med bygningene 66-68.  Videre er brakka Id 4 forlenget med bygningen Id 

69. 

Den tidligere leirstien, som markering av det opprinnelige leirgjerdet, er tydelig på skråfotoet 

fra mai 1945.  Imidlertid fremgår det helt klart at leirgjerdet er vesentlig redusert 

sammenlignet med flyfotoet sommeren 1943.  Leirgjerdet er tydelig ved latrinen/fundamentet 

Id 16/18.  Den øvrige avgrensningen av leirgjerdet mellom bygningene nærmest kamera er 

uklar, men tilsvarer om lag markeringen av Id 72.  Avgrensningen av leirgjerdet på tvers, 

lengst bort fra kamera, er uklar men en ser stolper som tilsvarer et leirgjerde om lag med 

plassering som Id 75.  Denne utbredelsen av fangeleiren tilsvarer en lengde på 89 meter.  Det 

vil si at leiren er redusert fra lengde 158 meter sommeren 1943 til 89 meter engang i perioden 

mars-oktober 1944.  

Id Takform Observasjoner tak Observasjon gavlvegg Tolkning, Dato digitalisert Digitalisert av

1 Skråtak Ingen lufterør/piper synlig takLufteluke Fangebrakke, annen funksjon 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

2 Skråtak 3 luftekasser, 1 pipe Lufteluke Fangebrakke, annen funksjon 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

3 Skråtak 2 lufterør, 2 piper Lufteluke Fangebrakke, annen funksjon 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

4 Skråtak 2 luftekasser, 6 piper Lufteluke Kjøkken 18.04.2012 Lars Erik Narmo

5 Skråtak 2 lufterør, 1 pipe Lufteluke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

6 Skråtak 1 lufterør Lufteluke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

7 Skråtak Ingen lufterør/piper synlig Ikke synlig Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

8 Skråtak 2 lufterør Lufteluke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

9 Skråtak 1 lufterør Lufteluke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

10 Skråtak 4 lufterør Uten lufteluke Fangebrakke 18.04.2012 Lars Erik Narmo

11 Skråtak 1 lufterør, 1 mulig pipe Lufteluke Verksted 18.04.2012 Lars Erik Narmo

12 Skråtak 2 lufterør, 1 mulig pipe Lufteluke Fangebrakke, ikke i bruk 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

13 Skråtak 2 lufterør Uten lufteluke Fangebrakke, ikke i bruk 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

14 Skråtak 2 lufterør Uten lufteluke Fangebrakke, ikke i bruk 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

16 Skråtak Latrine 01.05.2012 Lars Erik Narmo

17                                                                                                     Latrine, kun fundament 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

18                                                                                                     Latrine, kun fundament 1945 01.05.2012 Lars Erik Narmo

20 Skråtak Vakttårn 26.04.2012 Lars Erik Narmo

21 Skråtak Vaktårn 26.04.2012 Lars Erik Narmo

46                                                                                                     Gravplass, markerte graver 1945 18.04.2012 Lars Erik Narmo

48                                                                                                     Hustuft, fornminne? 30.04.2012 Lars Erik Narmo

49 Skråtak Bygning med steinvegger, lager ("russekirken") 30.04.2012 Lars Erik Narmo

53 Saltak  2 piper Leiradministrasjon 26.04.2012 Lars Erik Narmo

57 Skråtak Bygning med vinduer, ukjent funksjon 26.04.2012 Lars Erik Narmo

58 Saltak Bygning med vinduer, ukjent funksjon 26.04.2012 Lars Erik Narmo

63 Skråtak Latrine 01.05.2012 Lars Erik Narmo

64 Skråtak Latrine, ligger utenfor leiren 1945 01.05.2012 Lars Erik Narmo

65 Skråtak Latrine, ligger utenfor leiren 1945 01.05.2012 Lars Erik Narmo

66 Saltak med tårnLangt rør, trolig pipe Tilbygg med saltak og tårn 01.05.2012 Lars Erik Narmo

67 Skråtak Tilbygg  med skråtak 01.05.2012 Lars Erik Narmo

68 Skråtak Tilbygg med skråtak 01.05.2012 Lars Erik Narmo

69 Saltak 1 lufterør Tilbygg kjøkken 01.05.2012 Lars Erik Narmo

70 Saltak 1 pipe Leiradministasjon 01.05.2012 Lars Erik Narmo

71                                                                                                     Trapp 01.05.2012 Lars Erik Narmo

72                                                                                                     Trapp 01.05.2012 Lars Erik Narmo

73                                                                                                     Trapp 01.05.2012 Lars Erik Narmo

74                                                                                                     Leirgjerde 1945 01.05.2012 Lars Erik Narmo

75                                                                                                     Leirgjerde 1945 (usikker avgrensning) 01.05.2012 Lars Erik Narmo
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De stående bygningene sørvest for piggtrådgjerdet på skråbildet mai 1945 (Id 12, 13 og 14) 

synes å ha gått ut av bruk ved reduksjonen av leiren.  Bygningene 1 – 3 lå også utenfor 

leirgjerdet i denne perioden, men disse bygningene ble påbygget og ombygget fra 

fangebrakke til annen funksjon. 

 

Bygningene på skråbildet fra mai 1945 
Skråbildet fra mai 1945 har som nevnt svært god kvalitet.  Forstørrede utsnitt av skråbildet 

dokumenterer hver enkelt bygning i fangeleiren, leiradminsitrasjonen og gravplassen, jf. 

figurene 15 – 31 .  Det er relativt enkelt å se hvilken bygning som tilsvarer markeringen i 

terrenget.  Bygningene er påført samme Id nummer som på plantegningene (jf. figur 10 og 13 

- det samme gjelder øvrige planfigurer i det videre og nummereringen/beskrivelsen som 

fremgår av tabellen bakerst i rapporten). 

 
Figur 15 Utsnitt av skråbildet TD.F-12354 fra mai 1945.  Dokumentasjon av bygningene Id 1, 5, 21 og 49. 
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Figur 16 over/Figur 17 under.  Utsnitt av skråbildet TD.F-12354 fra mai 1945.  Dokumentasjon av bygningene Id 2, 3, 6, 
66, 67 og 68.  
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Figur 18 over/Figur 19 under.  Utsnitt av skråbildet TD.F-12354 fra mai 1945.  Dokumentasjon av bygningene Id 4, 8, 7, 
13, 53, 69 og 70. 
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Figur 20 over/Figur 21 under.  Utsnitt av skråbildet TD.F-12354 fra mai 1945.  Dokumentasjon av bygningene Id 9 og 10. 
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Figur 22 over/Figur 23 under.  Utsnitt av skråbildet TD.F-12354 fra mai 1945.  Dokumentasjon av bygningene Id 11 og 12. 
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Figur 24 over/ Figur 25 under.  Utsnitt av skråbildet TD.F-12354 fra mai 1945.  Dokumentasjon av bygningene Id 13 og 14. 
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Figur 26 over/Figur 27 under.  Utsnitt av skråbildet TD.F-12354 fra mai 1945.  Dokumentasjon av bygningene Id 16, 17 og 
63. 
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Figur 28 over/Figur 29 under.  Utsnitt av skråbildet TD.F-12354 fra mai 1945.  Dokumentasjon av bygningene Id 20, 57 og 
58. 
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Figur 30 over/Figur 31 under.  Utsnitt av skråbildet TD.F-12354 fra mai 1945.  Dokumentasjon av strukturene Id 46, 47 og 
48. 

Leiradministrasjonen Id 53 og 70 er bygninger med saltak og flere skorsteiner (figur 18). 



33 

 

33 

 

Vakttårnene Id 20 og 21 har tilsvarende flate skråtak.  De er dokumentert forfra (figur 15) og 

fra siden (figur 28). 

Id 58 er en bygning med saltak (figur 29).  Skorstein er ikke synlig på bildet, men et 

pipefundament av betong ble påvist ved registreringen i felt.  Bygningen ved siden av (Id 57) 

har flatt skråtak på skråbildet (Id  57 ble ikke gjenfunnet som levning ved registreringen i 

felt).  

Inne i fangeleiren har alle brakkene Id 1 – 14 flatt skråtak.  Det samme gjelder latrinene Id 16 

og 63-65.  Tilbyggene på brakke Id 3 (Id 67-68) har også flate skråtak, men helningen er 

motsatt av alle de øvrige bygningene inne i leiren.  Tilbyggene Id 66 og 69 er de eneste 

bygninger inne i leiren som har saltak.  På saltaket til Id 66 står for øvrig et tårn med valmet 

tak. 

Bygningen Id 4 skiller seg klart ut fra de øvrig ved at den har minst fem skorsteiner.  

Bygningen er for øvrig noe større enn de øvrige (jf. oppmåling felt).  Dette er trolig 

kjøkkenbrakka. 

Bygningen Id  11 har dør i gavlen og en port i langveggen.  Ved registreringen ble det påvist 

at denne bygningen har jord/steingulv.  Dette er den eneste brakka i leiren med slik 

fundamentering.  Bygningen tolkes som et verksted. 

De øvrige bygningene Id 1 – 3, 5 – 10 og 12 – 14 har opprinnelig vært fangebrakker. 

Av disse ser en at bygningene Id 1 – 3 har spesiell utforming, lufteluker/skorsteiner, port i 

gavelvegg og tilbygg.  Registreringen viser imidlertid at fundamentet til disse bygningene 

hadde samme utforming/størrelse som de øvrige fangebrakkene i utgangspunktet.  At de tre 

bygningene Id 1 – 3 med tilbygg har en annen utforming enn de øvrige fangebrakkene på 

skråbildet fra mai 1945 skyldes at de har fått en ny funksjon.  Hvilken funksjon er derimot 

usikkert (jf. tolkning av levninger).  Som nevnt flere ganger er denne ombyggingen trolig 

utført som følge av reduksjonen av fangetallet i leiren engang mellom mars og oktober 1944. 

Av fangebrakkene med opprinnelig funksjon på skråbildet er det kun skorstein på Id 5.  De 

øvrige fangebrakkene har kun to rør på taket (det er noen unntak).  Rørene er trolig 

luftekanaler, det vil si at fangbrakkene ikke har vært oppvarmet (fangebrakka Id  5 med 

skorstein har også to rør på taket).   

Generelt har fangebrakkene et vindu i gavlen og et vindu midt på langveggen.  Utformingen 

av bygningenes nordvestre langvegg og nordøstre gavlvegg er ikke synlig på skråbildet.  

Stien/veien inntil nordvestre langvegg indikerer at inngangen har vært på denne siden.  

Fangebrakka Id 12 er spesiell ved at den har tre vinduer i langveggen.  Denne fangebrakka 

ligger for øvrig på en bergnabb med den beste utsikten.  Foruten de to lufterørene på taket ser 

en også at denne brakka har et større rundt rør på taket, nær sørøstre hjørnet av brakka.  Dette 

røret kan markere ei blekkpipe.  Fundamentet i denne brakka er for øvrig spesielt forseggjort 

(se feltregistreringen).  Brakke Id 12 kan vært beregnet for fanger med privilegier (brakka er 

bygget engang mellom januar og sommeren 1943).  Fangebrakka Id 12 ligger imidlertid 

utenfor leirgjerdet slik leiren er markert i mai 1945.  Brakka gikk trolig gått ut av bruk som 

følge av reduksjon av leiren engang i perioden mars – oktober 1944.  Det er mulig at 

fangebrakka Id 5 med skorstein fikk samme funksjon i den reduserte leiren. 

Brakkene med absolutt verst beliggenhet i leiren er Id 9 og 10.  Begge ligger en sump , men Id 

10 ligger noe mer tørrlendt i denne sumpen.  Når Konstantin Grigorevitsj Seredintsev blant 

annet karakteriserer brakkene som fuktige den 23. februar 1943 (Haugland 2008:223) er det 

lett å tenke seg at han kan ha bodd i brakke Id 9 eller 10.  De øvrige brakkene synes etter min 

oppfatning relativt godt drenert i henhold til et vel gjennomtenkt helhetlig system. 

Skråbildet fra mai 1945 viser relativ lik utforming av brakkene.  Brakke Id 14 illustrer 

brakketypen fordi denne ligger nærmest kameraet på skråbildet og viser flest detaljer (jf. figur 

25 og visualisering av prinsippene i figur 32). 
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Figur 32  Brakke Id 14 med markering av plankene på finerplatene utvendig. 

Brakka er trolig sammensatt av standardiserte moduler av finerplater.  Planker markerer 

sammenføyningen av finerplatene og skråbånd i hjørnene.  Gavlen i brakka er trolig satt 

sammen av moduler merket 1, 2 og 3 på figur 32.  Modul 1 og 3 har samme lengde (målt i 

GIS), mens «vindusmodulen» (modul 2) er halvparten så lang. 

Langveggen synes sammensatt av 7 like brede moduler, det vil si modul 1 – 7 på figur 32. 

Skråbåndene på langveggen indikerer likevel mulighet for at langveggen kan være 

sammensatt av to brede moduler på hver side av en «vindusmodul» (modul 4).  Det vil si at 

modul 1 – 3 og 5 – 7 trolig utgjør to moduler som er sammenføyd av «vindusmodulen» 4.   Et 

problem med denne tolkningen er at de brede modulene i langveggen blir svært lange (se 

under). 

Ved registreringen ble fundamentet til denne brakka (Id 14 målt) til 5,9 x 15,20 meter.  I 

gavlen er vindusmodulen på figur 32 trolig 1,18 m og de to øvrige modulene 2,36 m brede.  

De syv feltene i langveggen er 2,17 m. 

Ved registreringen i felt observerte vi flere spor som viser at det har vært et reisverk bak 

finerplatemodulene synlig på figur 32.  På brakke Id 12 er reisverket for eksempel bevart som 

avstøpning i betongfundamentet med dimensjon 10,5 x 10,5 cm.  Det er derfor trolig brukt 

firtom-firtom i reisverket bak finerplatene som er synlig på skråfotoet.  Fordi fundamentene 

var torvdekket ved registrering er det er uvisst om det ble brukt ulike dimensjoner til 

reisverket i brakkene. 

På grunnlag av en gjennomgang av tilgjengelige avbildninger i litteratur/foto på internett 

synes følgende hovedtyper fangebrakker vanlig i Norge («russefangeleire», «serberleire»): 

1. Tyskerbrakker med saltak, dvs. lembrakker med trepanel. 

2. Bygninger med halvmåneformet tak.  Det tyske navnet på brakketypen fremgår ikke 

av litteraturen, men takformen tilsvarer de alliertes «nissenhytter».  «Nissenhyttene» 
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er imidlertid sammensatt av bølgeblikkelementer.  Tyske brakker for fanger med 

samme takform synes derimot bygget av finer. 

3. Finnetelt («Findenzelte»), se videre. 

Finnetelt og brakker med halvmåneformede tak var vanlig i fangeleire i Nord-Norge.  

Martinus Hauglid opplyser at Finnetelt er bevart i Rogaland (så vidt vites er ingen av disse 

bygningene bevart i Nord-Norge).  Tyskerbrakker med saltak, brukt som fangebrakker for 

sovjetiske krigsfanger, er bevart i Sør-Norge.  Blant annet i Espeland leir og Stalag 303 på 

Jørstadmoen (sistnevnte er merkelig nok ikke vernet gjennom Landevernplanen til Forsvaret).  

Jeg kjenner ikke til om det er bevart noen tyskerbrakke med funksjon som fangebrakke for 

sovjetiske krigsfanger i Nord-Norge. 

Fangebrakker som finerbrakker med flatt skråtak var ikke vanlig i Nord-Norge.  Ei brakke 

med flatt skråtak fremgår imidlertid på et skråfoto av «Beisfjordleiren».  Dette er en mulig 

parallell til brakketypen på Trondenes, men det skråbildet fra «Beisfjordleiren» har lite format 

og jeg fastslår ikke det som sikkert. 

Interessen for tyske kystfort langs «Atlanterhavsvollen» omfatter mange redegjørelser for 

installasjonene (regelbau).  De ulike brakketypene som ble benyttet i fortene er derimot 

lite/ikke eller knapt diskutert.  Det gjelder også brakketyper i fangeleirene.  Det foreligger 

etter hvert mange avhandlinger om fangeleirene i Norge, men ingen av de jeg har lest 

behandler brakketypene benyttet Dette er egentlig merkelig fordi innkvarteringen av fangene, 

ved siden av bekledning, mat etc. må ha vært helt avgjørende for fangenes evne til å overleve. 

Jeg antar at finerbrakker med flatt skråtak bygget med over nevnte dimensjoner kan tilsvare 

en tysk standard.  Det eksisterer trolig henvisning til brakketypen i arkivalia, håndbøker 

benyttet av Organisasjon Todt, Wehrmacht etc.  Ved søk etter den aktuelle brakketypen på 

internett har jeg imidlertid ikke funnet nærmere beskrivelse av den.  Her er flere spørsmål; - er 

brakketypen eventuelt unik for leiren på Trondenes?  Representerer brakketypen en standard?  

Hvis så er tilfelle, ble modulene levert prefabrikkert til Trondenes ?  Eller ble brakkene 

bygget etter tegning på stedet?  Hvem leverte i så fall materialene etc? 

 

Martinus Hauglid opplyser at tufter etter fangebrakker med støpt gulv også finnes på Bø i 

Steigen.  Dette var en tvillingleir til Trondenes.  De to leirene kan trolig gjensidig belyse 

hverandre og leiren på Bø bør derfor kartlegges nærmere. 

Finneteltet var trolig den vanligste brakketypen for sovjetiske fanger i Nord-Norge.  Også 

denne brakketypen er sparsomt beskrevet i lett tilgjengelige kilder.  Ved søk på internett fant 

jeg imidlertid en nærmere beskrivelse av finneteltet i «German Winter Warfare» fra 1943.  

Denne kilden er en US Army oversettelse/bearbeidet versjon av ei tysk håndbok datert 5. 

august 1942, opprinnelig publisert av den tyske overkommandoen på grunnlag av erfaring 

etter en krigsvinter i Russland.  Finneteltet («Sperrholzzelte» eller «Finnenzelte») var 

prefabrikkert og bestod av følgende deler:  
12 rectangular wall boards 
12 triangular roof boards 
1 support pole 
1 box containing 72 bolts, wing nuts and washers. 
1 mounting ring 
1 ventilation hood in two parts, with 4 rods and 8 wdges 
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Figur 33  Finnetelt, illustrasjon fra "German Winter Warfare", 15.  December 1943. 

 

I den amerikanske oversettelsen fremgår det at et finnetelt var beregnet til 20 mann.  Det 

hadde innvendig diameter 18 fot.  Det vil si 5,94 meter – samme diameter som tuftene etter 

finneteltene påvist på Trondenes (Id 18-19 og 50-52).  Finneteltene kunne utstyres med ovn, 

finerveggene kunne isoleres med snø etc. og taket kunne forsterkes med tjære og bitumen.  I 

håndboka kan en for øvrig lese flere detaljer hvordan bygningene ble reist, anbefalt avstand 

mellom dem etc. 

Finneteltet som fangebrakke i Nord-Norge er således en prefabrikkert bygningstype.  Det ble 

benyttet av tyske soldater på østfronten og viser at fangene fikk feltmessig innkvartering.  Det 

er imidlertid uklart om de påviste finneteltene med tilknytning til «russefangeleiren» på 

Trondenes ble benyttet til innkvartering av sovjetiske krigsfanger.  Brakkene med flatt skråtak 

er, etter min oppfatning, en bedre innkvartering enn finneteltene. 

En liten detalj i gavlen på brakkene med flatt skråtak indikerer at de tilsynelatende like 

brakkene trolig skriver seg fra to ulike leveranser og/ eller bygget i to byggefaser.  Detaljen 

gjelder tilstedeværelse eller mangel av en liten rektangulær luke under røstet over vinduet i 

«vindusmodulen» på gavlveggen.  Figur 34 viser brakker med/uten lufteluke på skråbildet tatt 

mai 1945. 
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Figur 34  Brakker med og uten lufteluke i gavlen, jf. skråbildet fra mai 1945. 

Gavlveggen er ikke synlig på brakka Id  7.  De øvrige brakkene har lufteluke med unntak av 

brakke Id 10, 13, og 14.  Leiren ble trolig utbygget fra NØ mot SV.  Brakkene er trolig relativt 

samtidige i et gradvis utbyggingsforløp, men tre brakker uten lufteluke i den «yngste» delen 

av leiren indikerer at de standardiserte bygningene tilhører to ulike leveranser/byggefaser. 

Innredningen i fangebrakkene er ikke kjent, men det synlige eksteriøret antyder at brakkene 

trolig hadde et korsformet gang-/oppholdsareal (mellom vinduene på gavlveggen og mellom 

vindu og dør på langveggen).  Fangebriskene har trolig hatt «hodegjerdet» mot en 

langsgående midtgang – på hver side av denne.  Fratrukket arealet for midtgangen på tvers 

(2,7 meter) tilsvarer det trolig fangebrisker i ca 12,5 m lengde på hver side.  Det vil si til 

sammen ca 25 meter med fangebrisker i hver brakke.  Hvis en regner 0,5 m per fange i 

bredden tilsvarer grunnplanet i hver fangebrakke trolig 50 fanger med fangebrisker i en 

høyde.  Det har rimeligvis vært minst to fangebrisker i høyden.  Hver fangebrakke har trolig 

vært beregnet til 100 personer.  Vi vet imidlertid ikke om det var tre eller flere fangebrisker i 

høyden eller hvor tett fangene lå i briskene.  På grunnlag av flyfotoet fantes 15 brakker i 

leiren sommeren 1943.  Brakke Id 4 er ei kjøkkenbrakke og brakke Id 11 er mest trolig et 

verksted.  Det vil si at det trolig var 13 fangebrakker i leiren på dette tidspunktet.  Hvis en går 

ut fra at hver av fangebrakkene var beregnet på 100 mann har det således vært plass til ca 

1300 fanger i leiren.  Dette er godt i overenstemmelse med fangetallet over tid som fremgår 

av figur 3. 

Magne Haugland viser imidlertid til en tysk rapport fra mai 1943 hvor det fremgår at «…da 

var 1103 fanger i leiren og 21 brakker» (Haugland 2008:219).  Jeg presiserer derfor at flyfoto, 

skråfoto og levningene påvist i marka ikke gir grunnlag for tolkning for mer enn 15 brakker 

og to finnetelt inne i leiren sommeren 1943.  Jeg antar derfor at henvisningen til så mange 

som 21 brakker trolig gjelder bygningsmassen i hele leiren totalt inklusiv latriner og 

leiradministrasjon/andre tilknyttede bygninger utenfor piggtrådgjerdet. 
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Levninger registrert i felt 
Innledning 
Fangeleiren ble oppmålt i felt i perioden 7. – 10. mai 2012.  Feltarbeidet ble utført av Lars 

Erik Narmo (Narmo Arkeologitjenester) og Gunhild Hovind (Hovind 

kulturminneforvaltning). 

For å få oversikt ble første arbeidsdag benyttet til å gjenfinne strukturer digitalisert fra flyfoto 

og skråfoto.    Det georefererte flyfotoet hadde god nøyaktighet og de digitaliserte strukturene 

fra flyfotoet ble brukt som bakgrunnskart på PDA med GPS.  Det var enkelt å gjenfinne 

strukturene i felt. Nøyaktigheten var mer enn tilstrekkelig for å identifisere bygninger, 

gjenfinne grøfter etc.  Strukturer på figur 10 og 13 som ikke fremgår av kartet med de 

oppmålte levningene i figur 35 betyr at disse ikke er gjenfunnet i felt. 

I hovedsak skyldes det tre forhold: 

1.  Tolkningen av leirgjerdet som en svart skygge på flyfotoet tilsvarer i noen grad 

gjerdepunkter.  Imidlertid ser en at denne skyggen flere steder tilsvarer grøfter.  Det 

vil si feiltolkning av flybildet ved forarbeidet. 

2. Det er utført senere tiltak som har fjernet flere godt synlige strukturer på flyfotoet 

sommeren 1943.  Tiltak utført under krigen gjelder særlig at deler av sumpen i 

området mellom brakkene Id 9 - 13/10 - 14 er dekket av påfylt masse.  Grøfter godt 

synlig på flyfotoet er for eksempel ikke synlig på overflaten i dag.  Av nyere tiltak er 

sporene etter sørvestre hjørne av leiren fjernet/tildekket i forbindelse med aktivitet på 

kirkegården.  Det er særlig gjerdespor etter piggtrådgjerdet og leirstien utenfor 

leirgjerdet som mangler kartfesting i denne delen av leiren. 
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Figur 35  Strukturer oppmålt i felt (Id 9 og 57 er markert på kartet, men ikke gjenfunnet i felt) 

 

3. Brakke Id 9, godt synlig på flyfotoet sommeren 1943 og på skråbildet mai 1945, ble 

ikke gjenfunnet i felt.  Brakka Id 9 er derfor markert med tykk turkis strek på figur 35.  

Brakka lå i en sump og det er mulig at den stod på pæler.  Fundamentet er rimeligvis 

dekket av torv, men stikk med jordbor i sumpen avslørte likevel ingen fundamenter.  

Den andre bygningen som ikke ble gjenfunnet i felt var Id 57 (ikke markert med turkis 
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farge på figur 3).  Denne bygningen fremgår tydelig på skråfoto fra mai 1945 (uklart 

markert på flyfotoet grunnet skygge fra trær). 

De øvrige strukturene tolket fra flyfoto og skråfoto ble påvist.  Veier, plasser og stier ble ikke 

oppmålt i felt, med unntak av «leirstien».  Det vil si gangstien utenfor piggtrådgjerdet.  Denne 

prioriteringen skyldes at arealet er overgrodd av torv.  Veier, stier og plasser er synlig på 

overflaten inne i leiren, men den eksakte avgrensningen er diffus på grunn av vegetasjonen.  

Jeg vurderte derfor at situasjonen digitalisert fra flyfoto sommeren 1943 som tilstrekkelig 

dokumentasjon.   Alternativ oppmåling forutsetter hel/delvis avtorving.  En helhetlig 

oppmåling av veier, plasser og stier inne i leiren bør for øvrig omfatte kartlegging av 

mikrotopografien med høydedata fordi det er et vel gjennomtenkt dreneringssystem i leiren 

(finnes LIDAR-data for området?). 

Ved feltarbeidet ble hver enkelt struktur stedfestet med GPS, oppmålt med 

målebånd/tommestokk, verbalbeskrevet og fotografert.  Dokumentasjonen fremgår videre.  

Stedfestingen med GPS er foretatt uten korreksjonssignaler annet enn WAAS/EGNOS.  

Generell nøyaktighet er innenfor 1 – 2 meter.  Strukturene kartfestet har imidlertid bedre 

nøyaktighet  ved at alle polygonene er kontrollmålt med GPS flere ganger.  Størrelsen på 

objektene er for øvrig korrigert ved etterarbeidet i forhold til mål med målebånd.  

Nøyaktigheten for polygonene er anslagsvis innenfor 1 meter.  Det kan være noe større 

feilkilde for strukturer oppmålt som punkter.  For punkter som ligger nær hverandre er den 

relative avstanden mellom disse likevel rimelig nøyaktig.  Dokumentasjonen er tilstrekkelig 

for å gjenfinne strukturene fra papirkart eller som bakgrunnskart på en PDA med GPS uten 

korreksjonssignaler.  Ved gjennomføring av tiltak (stier for tilrettelegging etc.) anbefaler jeg 

likevel at planer kontrolleres ved stikking i marka. 

Ved feltarbeidet ble det påvist en mengde strukturer som ikke er synlig på flyfotoet.  Dette 

gjelder grøfter (ingen Id nummer på oppmålte grøfter), forstøtningsmurer, gjerdepunkter 

(sikre observasjoner av piggtrådgjerdet) og fundamenter for lysstolper.  For å unngå mange 

overlappende nummer på oversiktskartet som viser alle oppmålte strukturer (figur 35) fremgår 

Id nummeret til de «små» strukturene av detaljkart i det videre. 

I det videre presenteres materialet i denne rekkefølgen: 

1. Strukturer som utgjør fangeleiren -  innenfra og utover (brakker, latriner 

forstøtningsmurer, trapper, piggtrådgjerde, leirsti, vakttårn og lysmaster). 

2. Bygninger/strukturer på nordvestsiden av leirgjerdet (leiradministrasjon, «russekirka» 

og andre bygninger, søppelfyllinger fra ryddingen etter krigen). 

3. Brønner i og utenfor fangeleiren. 

4. Gravplass og monument. 

Den videre presentasjonen vektlegger hovedtrekk ved leiren som levning.  

Verbaldokumentasjonen av hver enkelt struktur fremgår i tabellen bakerst.  Der fremgår også 

henvisning til foto av strukturen, der nummeret refererer til kontaktkopien bak tabellen.  

Fotoene er tatt av Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning.  Noen av disse benyttes i 

rapporten som illustrasjon av generelle forhold. 

 

Fundamenter til bygninger i fangeleiren 
Variasjon i påviste fundamenter fremgår av figur 36.  Variasjonen spiler bygningenes 

funksjon, endret fundamentering av fangebrakker over tid og ombygging av fangebrakker til 

annen funksjon. 
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Figur 36 Bygninger i fangeleiren, variasjon i fundamentering. 

 

Fangebrakker 
Når det gjelder fangebrakkene er fundamentene til disse henholdsvis: 

1.  Ringmur av betong med innvendig betongsåle.  Det vil si brakker med betonggulv. 

2.  Ringmur av stein fuget med betong.  Disse brakkene har hatt innvendig tregulv. 

Figur 36 viser at brakkene i nordøstre del av leiren har enhetlig fundamentering som ringmur 

av betong med innvendig betongsåle.  Det vil si brakkene Id  1 – 10.  Det er imidlertid to 

unntak fra dette.  Det gjelder brakke Id  9 der fundamentet ikke ble påvist ved registreringen.  

Som nevnt har denne brakka ligget i en sump og det er mulig at den stod på pæler/ hadde 

tregulv.  Midtre delen av brakke Id 1 er en ringmur av betong med betongsåle som de øvrige.  

Imidlertid er denne ringmuren forlenget i begge ender som steinmuret ringmur fuget med 

betong. 

Fangebrakkene i den sørvestre delen av leiren har alle steinmuret ringmur fuget med betong.  

Det vil si brakke Id 12 – 15.  Ingen av disse brakkefundamentene har innvendig betongsåle og 

bygningene må derfor ha tregulv. 

Den klare forskjellen i fundamentering viser at leiren består av to ulike byggetrinn, jf. også 

forskjellen mellom bygninger med og uten lufteluke i gavlen.  At de to 

fundamenteringsteknikkene er kombinert i fangebrakke Id  1 indikerer kort relativ 

tidsforskjell mellom byggetrinnene.  Endret fundamentering fra betongmur til mer bruk av 

stein i ringmurene kan skyldes mangel på sement. 

Fangebrakkene har relativt lik beliggenhet og dette illustreres generelt med brakke Id 5 som 

eksempel (jf. foto figur 37 og 38).  Ringmuren har lav høyde (i dette tilfellet opp til 0,40 m).  

Terrenget skråner mot sjøen og ringmurens største høyde synes betinget av at muren ligger i 
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flukt i med terrenget i overkant.  Langs langveggen i øverkant er det en vei/passasje avgrenset 

av en steinsatt terrassekant (se figur 38).  Veien/passasjen har samme utstrekning som 

bygningens lengde.  Veien/passasjen avsluttes i en grøft/veit langs gavlveggen mot SV men 

veien/passasjen  alltid er åpen mot det øvrige veisystemet på nordøstsiden.  Veien/passasjen 

har sammenheng med inngangspartiet i brakkene, men den har også fungert som drenering av 

vann omkring bygningen fra oversiden. 

Ved registreringen ble det observert flere spor i murverket som avspeiler reisverket.  Et 

eksempel på dette er murkrona på brakke Id 5 som viser at svilla i reisverket var 20 cm tykk 

(jf. figur 39).  Observerte detaljer fremgår av tabellen, men generelt er fundamentene såpass 

nedtorvet at en må avdekke strukturene for å foreta en nærmere studie i variasjonen av dette. 

 

 
Figur 37  Brakke Id 5, ringmur av betong med innvendig betongsåle.  Foto Gunhild Hovind, Hovind 
Kulturminneforvaltning. 
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Figur 38 Brakke Id 5, en opparbeidet vei/passasje mellom ringmuren i øverkant (venstre) og en steinsatt terrassekant 
(høyre).  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

 
Figur 39  Detalj fra murkrona i brakke Id 5 som viser at treveggen i dette tilfellet har vært 20 cm tykk.  Foto Gunhild 
Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 
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Figur 40  Brakke Id 12 eksempel på ringmur av stein fuget med betong (oversikt).  Trondenes kirke i bakgrunnen.  Foto 
Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

 
Figur 41 Brakke Id 12 detalj av ringmur av stein fuget med betong.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

 



45 

 

45 

 

Fangebrakkene er såpass nedtorvet at kun omrisset av fundamentene fremgår av foto.  Brakke 

Id 12 ligger på en bergnabb med stor høydeforskjell på fundamentet.  Selv om fundamentet 

således er atypisk benyttes den som illustrasjon av ringmur av stein fuget med sement (se foto 

figur 40 og 41). 

Størrelsen på brakkefundamentene fremgår av tabellen, men figur 42 viser en oversikt av 

fordelingen av størrelsen i plan. 

Når det gjelder fangebrakkene ser en at brakke Id 15 skiller seg vesentlig fra de øvrige ved at 

denne er vesentlig større enn de øvrige mht. lengde og bredde  (25,0 x 8,3 m).  Brakka er revet 

på skråbildet mai 1945, men skråskyggen fra brakka på flyfotoet tatt sommeren 1943 viser 

klart at brakka har flatt skråtak som de øvrige brakkene i leiren.  Hvorfor denne brakka er så 

mye større enn de øvrige er et åpent spørsmål.  Den «isolerte» beliggenheten i leiren, nær 

gravplassen, indikerer at dette kan være sykebrakka (?). 

De to øvrige bygningene som avviker mye i størrelse er brakke Id 4 og 11.  De to brakkene er 

ikke fangebrakker, men henholdsvis verksted og kjøkken (se videre). 

Foruten fundamentene med avvikende mål, som kommentert over, har de øvrige 

fangebrakkene tilnærmet samme størrelse.  Det vil si bredde mellom 5,6 - 5,9 meter og lengde 

mellom 14,7 – 15,35 meter.  «Alle» fangebrakkene ligger således innenfor et avvik på 

henholdsvis 30 cm på bredden og 65 cm på lengden.  Brakkefundamentene er oppmålt så 

nøye som mulig med målebånd, men eksakt avgrensning var i flere tilfeller vanskelig pga. 

overtorving (mindre målefeil utelukkes ikke).  En tolkning av oppmålingene er at de 

tilsynelatende «like» store fangebrakkene egentlig tilsvarer to 

 
Figur 42 Størrelsen på fundamentene, oppmålt med målebånd i felt. 
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standardstørrelser; henholdsvis 15,15 x 5,9 meter og 14,9 x 5,8 meter.  Ringmurene av stein 

fuget med betong synes enhetlig for den største standardstørrelsen, mens det er en jevn 

fordeling mht. de to standardstørrelsene på ringmurene av betong med innvendig betongsåle. 

Variasjonen i størrelsen taler for at brakkenene kanskje ikke var prefabrikkert hyllevare i 

tyske depoter, men at de ble bygget på stedet i henhold til en mal (jf. tidligere diskusjon av 

dette). 

 

Brakker med andre funksjoner og ombygde fangebrakker til andre funksjoner 
Brakker med andre funksjoner enn fangebrakker i leiren (med unntak av latriner og finnetelt) 

gjelder to forhold: 

1. Brakker med opprinnelig funksjon som annet enn fangebrakker.  Dette omfatter Id 4 

og 11. 

2. Ombygging av opprinnelige fangebrakker til bygninger med andre funksjoner.  Dette 

gjelder ombygging av/tilbygg til Id 1 – 3.  Ombyggingen fra fangebrakke til brakke 

med annen funksjon har trolig skjedd i perioden mars – oktober 1944, som en følge av 

reduksjonen av fangetallet og reduksjon av størrelsen på leiren/endret avgrensning på 

piggtrådgjerdet. 

Brakkene med annen funksjon enn fangebrakker fremgår klart av skråbildene fra mai 1945 

(port i gavlen, piper etc), men det fremgår også tydelig av levningene i marka. 

Id 11 er vesentlig kortere og bredere (13,3 x 6,8 m) enn de øvrige fundamentene i leiren.  

Fundamentet var markert som en lav steinmur fuget med betong.  Det er noe uklart om stein 

langs NV langvegg er del av en syllmur eller om steinene har ligget inntil, men utenfor 

bygningen.  Det er jord/stein innvendig og høyden på «murkrona» ligger i flukt med denne 

massen.  Dette viser at bygningen hadde «jordgulv».  Bygningen tolkes som et verksted, men 

utover det er funksjonen uklar. 

Brakke Id 4 er vesentlig lengre og bredere enn de øvrige brakkene i leiren (18,3 x 6,3 m).  

Bygningen har flere piper på skråbildet fra mai 1945 og fire pipefundamenter ble påvist ved 

registreringen i felt.  Det er for øvrig uregelmessigheter ved SØ-langvegg (ikke 

verbaldokumentert) som tyder på at det har vært en åpning i gulvet nær vegglinjen ved det 

østre hjørnet (figur 45).  Fundamentet markerer mest trolig kjøkkenbrakka. Tett ved 

kjøkkenbrakka lå en porselensisolator synlig i overflaten av torven.  Den indikerer 

strømtilførsel til kjøkkenbrakka.  Andre indikatorer på strømtilførsel til brakkene i leiren ble 

ikke påvist. 

Ombyggingen av fangebrakkene Id 1 – 3 til andre funksjoner fremgår ved å studere figur 47. 

Ved ombygging av fangebrakke Id  1 er det påbygget et 10,6 x 3,0 stort fundament merket 2 

på figur 47.  Dette tilbygget er fundamentert dels som steinfylling og dels som steinmur fuget 

med betong.  Tilbygget er i to høydenivåer der det nordøstre rommet måler 3,7 x 3,0 m.  Dette 

ligger 0,7 m lavere enn det sørvestre rommet.  Det nordøstre rommet har betongsåle og midt i 

rommet er en betongkum 0,7 x 0,7 m, 0,8 m dyp.  Innløp- og utløpsrør er synlig nede i 

kummen (se figur 48).  Bygningens funksjon etter ombyggingen er uklar, men kummen 

indikerer at dette muligens var et  
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Figur 43 Brakke Id 11, stein langs NV langvegg.  Syllstein eller stein inntil veggen? Foto Gunhild Hovind, Hovind 
Kulturminneforvaltning. 

 
Figur 44  Fundament Id 4, tolket som kjøkkenbrakke.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 
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Figur 45  Id 4, fundamentet til kjøkkenbrakka.  Innsnevring av murlivet ved østre hjørne som trolig markerer en rist i 
gulvet. 

 
Figur 46  En av fire pipefundamenter av betong i kjøkkenet Id 4.  Det er to pipeløp i pipene. 
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Figur 47  Ombygging av brakke Id 1 - 3.  Id nummer fremgår med uthevet svart skrift.  Under Id fremgår som rød 
nummerering, jf. tekst. 

vaskeri.  2 meter fra SV-gavlvegg i den opprinnelige fangebrakka Id 1 ble det for øvrig påvist 

et pipefundament av betong.  Pipefundamentet ligger rett på betongsålen og er rimeligvis 

tilført som en del av ombyggingen av fangebrakka til annen funksjon. 

Ombyggingen av fangebrakka Id 2 har medført anleggelse av et pipefundament av tegelstein.  

Strukturen er markert som en sammenrast haug av teglstein med rester av ei betongpipe med 

mål 2,5 x 2,0 m, 0,5 m høg (markert som U. Id 2 nær vegglinjen på fangebrakkefundamentet 

Id2 i figur 47).  Det sammenraste fundamentet fremgår av foto figur 49.  Den ombygde 

funksjonen til den opprinnelige fangebrakka Id 2 tolkes som et verksted, men utover dette er 

det uvisst hva bygningen ble benyttet til. 

Ombyggingen av den opprinnelige fangebrakka Id 3 er mer komplisert enn de to 

ombyggingene som er nevnt over.  Skråbildet fra mai 1943 viser at det er tilføyd en større 

bygning med skråtak (Id 67) og en bygning med saltak.  På sistnevnte står et tårn med valmet 

tak (Id 66).  De to tilbyggene var knapt markert i terrenget.  Id 67 ble påvist som «hard» 

avgrensning med jordbor.  Tydlig indikasjon på Id 66 var to betongklosser, hver med mål 0,5 

x 0,5 m, 34 cm høye.  Videre viser skråbildet et lite tilbygg med skråtak (Id 68) som en del av 

dette bygningskomplekset.  Denne bygningen var ikke mulig å påvise i terrenget. 
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Figur 48  Betongkum som en del av tilbygget til Id 1/U.Id 2.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

 

 
Figur 49  Sammenrast haug av tegl og rester av ei betongpipe nær vegglinjen til den opprinnelige fangebrakka Id 2. (Id 
2/U.Id 2).  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 
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Figur 50  Teglsteinsrøysa Id 3, U.Id 2, jf. beliggenhet på figur 47.  De to L-bjelkene av jern er så vidt synlig på hver side av 
teglsteinsrøysa til venstre i bildet.  Kremasjonsovn, bakerovn eller hva?  Foto Gunhild Hovind, Hovind 
Kulturminneforvaltning. 

Den dominerende strukturen på overflaten i «tilbyggingskomplekset» på opprinnelig 

fangebrakke Id 3 er en tilnærmet kvadratisk røys av tegl med betongrester.  Denne ligger over 

vegglinjen til Id 3.  Teglsteinsrøysa har også utbredelse over fundamentet til bygning Id 67.  

Det står to kraftige L-bjelker vertikalt om lag i vegglinjen mellom bygningene.  De to 

bygningene har derfor begge sammenheng med tegelsteinsrøysa.  Teglsteinsrøysa har 

tilnærmet kvadratisk form 4,6 x 4,5 meter, høyde 1,0 meter.  Teglsteinsrøysa er rimeligvis 

levning av en stor ovn, men funksjonen til denne er uviss.  I lokal tradisjon er denne ovnen 

(teglsteinsrøysa) sett i sammenheng med brenning av fangelik.  Det vil si tolkning som 

kremasjonsovn.  Fordi ombyggingen av den opprinnelige fangebrakka rimeligvis må ha 

skjedd engang i perioden mars – oktober 1944 kan ikke ovnen knyttes til brenningen av de 

110 ihjelfrosne fangene i leiren vinteren 42/43.  Ovnens funksjon er uviss, men det er 

nærliggende å tolke strukturen som en bakerovn.  Imidlertid ser jeg ikke helt hvordan en slik 

funksjon kan forenes med tårnet på saltaket som en del av det helhetlige bygningskomplekset 

(vanntårn?). 

 

Latriner 
Det er tre latriner inne i leiren, Id 16, 17 og 63.  På skråbildet fra mai 1945 fremgår ytterligere 

to latriner i vannkanten, men det ble ikke påvist noen fysiske levninger av disse (Id 64 og 65, 

jf. figur 30).  De tre latrinene i leiren ligger på «linje» inntil leirgjerdet nærmest sjøen, lengst 

ned i det skrånende lendet.  Plasseringen synes «logisk» i forhold til smittefare, lukt etc.  

Figur 42 viser hvordan latrinene er knyttet til grøftesystemet i leiren. 

De tre latrinene er markert som en betongsåle uten annen synlig fundamentering.  

Betongsålene er overgrodd og de er vanskelig å se på overflaten.  Avgrensningen var likevel 

uproblematisk ved bruk av jordbor.  Størrelsen på betongsålene som markerer latrinene er: 

Id 16:  14,6 x 3,3 meter 
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Id 17: 13,6 x 3,0 meter 

Id 63: 11,7 x 2,8 meter 

Latrinene Id 16 og 17 er tilnærmet like store, mens Id 63 er mindre. 

Vegetasjonen gjør det vanskelig å se detaljer i strukturene, men ved sørsøstre hjørne på Id 16 

ble det påvist en U-formet renne i betongsålen.  Det vil si en langsgående avløpsrenne i 

betongsålen nærmest sjøen. 

Det har stått skur med flatt tak på betongsålene, jf. skråbildene fra mai 1945.  Øvrige detaljer i 

utformingen av latrinene er ukjent.  På Kristian Floer`s skisse av gjennomført og planlagt 

utbygging av leiren 30.01.1943 fremgår det at de to latrinene Id 16 og 63 skal være bygget og 

at latrinen Id 17 var planlagt bygget.  Jeg har inngående studert flybildet fra sommeren 1943.  

Latrinene Id 16 og 17 fremgår klart.  Imidlertid ser jeg ikke at latrinen Id 63 eksisterer på 

flybildet.  Misforholdet mellom de to kildene er uforklarlig.  Hvis tolkningen av flybildet er 

korrekt er kilden til Floer feil.  Forholdet kan illustrere at skriftlige kilder har normativ 

karakter og at at denne virkeligheten ikke alltid stemmer med terrenget (se for øvrig at flere 

planlagte brakker ikke er påvist i felt).   

På skråbildet fra mai 1945 fremgår det tydelig at hele latrinen Id 17 og halve latrinen Id 16 er 

revet.  Hele latrinen Id 63 fremgår av skråbildet.  Dette har sammenheng med reduksjonen og 

ombyggingen av fangeleiren mellom mars og oktober 1944. 

 

Finnetelt 
Det er to finnetelt inne i leiren.  Dette gjelder Id 18 og 19.  Plasseringen fremgår klart på 

flybildet sommeren 1943.  Levningene var diffust markert og ville neppe blitt påvist i felt hvis 

jeg ikke hadde vært klar over eksistensen av finneteltene på forhånd.  Det skyldes manglende 

synlig fundamentering ved bruk av stein eller betong.  Imidlertid er tuftene etter finneteltene 

påvirket av stedvis arrondering ved ombygging av leiren.  I det sørvestre hjørnet av leiren er 

dette markert ved at ringmuren i fangebrakka Id 15 er nesten helt fjernet.  Muren synes 

deponert som ei røys i skråningen mot sjøen.  Samme sted er også spor etter arrondering med 

jordmasser. 

Tuftene etter finneteltene er påvirket av arronderingen av terrenget, men levningene er fortsatt 

synlig.  Id 19 er markert som en sirkulær forsenkning, mest tydelig i SV opptil 0,6 m dyp.  

Sannsynlig indre tverrmål er 6,0 meter.  Id er 18 markert som en knapt synlig sirkulær flate 

med diameter ca 6,0 meter.  Deponerte masser fra brakke Id 15 ligger delvis over tufta. 

Markeringen av tuftene indikerer at finneteltene trolig hadde jordgulv, men bruk av trelemmer 

etc. kan ikke utelukkes. 
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Figur 51  Markering av finneteltet Id 19.  «Likhus» eller isolasjon av fanger med smittsomme sykdommer? Foto Gunhild 
Hovind, Hovind kulturminneforvaltning. 

På planen som viser leiren fremgår det at de to finneteltene ligger inntil hverandre.  Ved 

registreringen fremgår det imidlertid at Id 19 ligger på et høyere nivå i skråningen mot sjøen 

enn Id 18.  Høydeforskjellen mellom de to finneteltene er anslagsvis ca 1 meter. 

Funksjonen til de to finneteltene er ukjent.  Hvis tolkningen av brakke Id 15 som sykestue (før 

ombyggingen av leiren i perioden mars – oktober 1944) er korrekt, har de to finneteltene 

trolig tilknytning til denne funksjonen.  «Likhus» eller isolasjon av fanger med smittsomme 

sykdommer, jf. leiren som manifestasjon av dikotomien rent og urent (?). 

 

Terrassekanter 
I leiren er det dokumentert 16 terrassekanter, jf. figur 52.  Terrassekantene ble oppmålt, 

fotografert og summarisk verbaldokumentert. 
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Figur 52  Terrassekanter i leiren. 

Terrassekantene er en del av den helhetlige kvadraturen i leiren.  Mindre målefeil ved 

oppmålingen med GPS medfører trolig at kvadraturen i anleggelsen av terrassekantene synes 

noe mer uregelmessig på figuren enn virkeligheten. 

13 av de 16 terrassekantene er knyttet til arrondering av det skrånende terrenget mot passasjen 

på oversiden av brakkene.  Figur 52 viser systematikken i dette.  Terrassekantene på 

oversiden av  
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Figur 53  Terrassekant (tørrmur) Id 99.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning 

 

 
Figur 54  Id 93 forstøtningsmur langs veien på øversiden av leiren.  "Russekirka" i bakgrunn.  Foto Gunhild Hovind, 
Hovind Kulturminneforvaltning. 

bygningene er hovedsakelig vertikale steinmurer (tørrmur).  Det er imidlertid noen unntak fra 

dette der Id 106 er en sprengt skjæring (brakka ligger på berg), mens Id 96 og 104 
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tilsynelatende bare var opparbeidet som jordskråning.  Terrassekantenes høyde ble ikke 

dokumentert, men høyden varierer i forhold til skråningen på terrenget.  Murene er 

overgrodde og lite synlig på overflaten, men de fremstod pent muret jf. figur 53. 

De tre terrassekantene som ikke har tilknytning til oversiden av bygningene i leiren gjelder Id 

93, 102 og 105.  Sistnevnte er en forstøtningsmur mot veisystemet i leiren slik det fremgår av 

flyfotoet fra sommeren 1943, jf. figur 9 og 10.  Id 102 er en tilnærmet «pyntemur» med to 

fundamenter for lysmaster mot en vei mellom brakkene Id 1 og 2.  Denne veien leder til en 

brønn (se videre).  Id 102 har mest trolig sammenheng med ombygging av leiren engang i 

perioden mars – oktober 1944.  Id 93 ligger utenfor avgrensningen av piggtrådgjerdet.  Dette 

er en pent tørrmuret forstøtningsmur langs veien på oversiden av leiren.  Leirstien ligger tett 

inntil denne steinmuren, på nedsiden av muren, jf. figur 54.  Steinmuren Id 93 er opptil 1,4 

meter høy. 

 

Trapper 
Det er tre trapper i leiren, Id 71,72 og 73, jf. figur 35.  Trappene inngår som en del av det 

helhetlige kommunikasjonsystemet inne i leiren slik det er synlig på flyfotoet fra sommeren 

1943.  Trappene er plassert på steder med stor nivåforskjell på terrenget.  De tre trappene er 

overvokst men fremstår som bygget av stein med bredde på 2,0 meter.  Id 72 hadde en mer 

spesiell utforming der øvre del kun var 1,4 meter bred mot et repo ved gavlen til brakke Id 12. 

 
Figur 55  Steintrapp Id 72 

 

Avgrensningen av fangeleiren 
Avgrensningen av leiren omfatter leirgjerdet, en leirsti utenfor gjerdet og lysmaster og 

vakttårn på yttersiden av leirstien.  De tre elementene utgjør en funksjonell helhet i sikringen 
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av fangeleiren, men omtales under separate overskrifter.  Behandlingen av lysmastene 

omfatter også lysmaster som stod inne i leiren. 

 

Leirgjerdet 
Leirgjerdet er den minst synlige delen av levningene.  Piggtråd ligger stedvis i hauger med 

tilknytning til leiren og i en avfallsdynge utenfor.  «In situ» belegg for gjerdepunktene er 

derimot knapt markert på overflaten.  Flere av gjerdepunktene dokumentert fremkom ved å 

sparke vekk mose eller torv.  En mer systematisk undersøkelse for å avdekke alle 

gjerdepunktene vil gi et vesentlig supplement til rapporten, men hovedtrekkene er likevel 

relativt klare. 

Skråbildet fra mai 1945 viser tydelig et dobbelt piggtrådgjerde omkring leiren.  Detaljene i 

utformingen av piggtrådgjerdet fremtrer tydelig ved sørøstre hjørne av leiren fordi der er det 

støpte gjerdefundamenter for trestolpene, stedvis jernskoning der stolpene stod på berg.  I det 

øvrige synes gjerdefundamentene å bestå av trestolper satt rett i bakken. 

Figur 56 gir en oversikt av de påviste gjerdepunktene.  Id numrene som fremgår av figuren 

viser til dokumentasjonen i tabellen bakerst (nummereringen av punktene der det er stor 

tetthet av punkter fremgår av detaljkart, se videre).  Jeg vektlegger kun hovedtrekk i det 

videre. 

Gjerdepunktene kan inndeles i tre grove kategorier: 

1. «Falske» gjerdepunkter 

2. Gjerdepunkter for maksimal utbredelse av leiren 

3. Gjerdepunkter som avspeiler den reduserte og ombygde leiren engang i perioden mars 

– oktober 1944. 

Opprinnelsen til de «falske» gjerdepunktene er ukjent, men de er trolig satt opp i forbindelse 

med formidling for å synliggjøre leiren.  De «falske» gjerdepunktene er etter min oppfatning 

Id 146, 124, 138, 139, sannsynligvis også 137.  De «falske» gjerdepunktene avspeiler 

avgrensningen av leiren om lag slik det fremgår av skråbildet fra mai 1945.  De «falske» 

gjerdepunktene Id 146 og 124 er enkle å avsløre dels fordi de er av jern og dels fordi de står 

plantet midt i leirstien.   Det er for øvrig ikke belegg for at stolpene i leirgjerdet bestod av 

jern.   «Falske» gjerdepunkter er uheldig fordi de med sin tydelighet gir helt feil assosiasjon til 

utformingen av leirgjerdet.  «Falske» gjerdepunkter i leirstien er også problematisk i 

forståelsen av logikken i det helhetlige sikringssystemet. 

De tre øvrige «falske» gjerdepunktene Id 137, 138 og 139 er vanskeligere å avsløre fordi 

originale deler av leirgjerdet er gjenbrukt.  Dette gjelder jernstenger for feste av piggtråd, jf. 

figur 57 venstre.  Tilsvarende er påvist «in situ», men utgjør da strukturer for å feste 

piggtråden som en del av gjerdet, særlig i forbindelse med grøfter.  Disse viklede jernstengene 

utgjør ikke selvstendige stolper i gjerdet.  En grunn til at de tre nevnte gjerdepunktene 

vurderes som «falske» er at to av dem (Id 138 og 139)  



58 

 

58 

 

 
Figur 56  Registrerte gjerdepunkter, det vil si konkrete belegg for plasseringen av piggtrådgjerdet omkring leiren (se for 
øvrig detaljplan figur X og X). 

  
Figur 57  "Falskt" gjerdepunkt Id 124, står i leirstien (venstre).  «Falskt» gjerdepunkt Id 137, gjenbruk av originalt 
materiale fra det opprinnelige gjerdet (høyre). 
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står i en opparbeidet vei som trolig fungerte som leirsti i den reduserte leiren.  Det vil si en sti 

med fortsettelse opp trappa Id 72.  At disse tre gjerdepunktene står i tørt lende er for øvrig 

kontrast til at de øvrige «in situ» konsekvent er benyttet til sperring av grøfter i fuktig lende. 

Gjerdepunktene som avspeiler det opprinnelige piggtrådgjerdet inndeles i: 

1. Piggtrådrester «in situ» (Id 113, 118, 119 og 120). 

2. Runde viklede jernstenger for feste av piggtråd «in situ» for sperring av grøfter (Id 

111, 112, 121 og 122) 

3. Stolpeavtrykk i fundamenter, de fleste i betong men noen i stein med jernskoning for 

stolpen (Id 88, 87, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134 og 135). 

4. Stående trestolper som stikker opp over vegetasjonen (Id 123, 132). 

5. Andre (Id 117, 140 der førstnevnte er ei grop som avtrykk av et stolpefeste og 

sistnevnte er en krok for å holde piggtråden nede mot undergrunnen). 

Leirgjerdet er fjernet, men noen steder ligger rester av piggtrådgjerdet «in situ».  

Piggtrådrestene viser plasseringen av gjerdet, men er unøyaktig som eksakt angivelse av 

gjerdelinjen.  De øvrige (overstående pkt 2 – 4) angir nøyaktig gjerdelinjen. 

 

 
Figur 58  Id 113, piggtrådrester av gjerdet "in situ".  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 
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Figur 59  Detalj som viser utformingen av leirgjerdet forbi grøfter og forholdet til leirstien.  Gjelder Id 121, 122 og 123. 

 
Figur 60 Gjerdepunkter og leirsti i sørvestre hjørnet av leiren.  Gjerdepunktene avspeiler forholdet mellom det ytre (Id 
132) og indre gjerdet (rekken Id 128, 129 og 130). 

Noen steder er det bevart flere detaljer av gjerdet som viser utformingen av det.  Figur 59 

viser forholdet mellom gjerdet og leirstien.  De bevarte delene består av rest av en trestolpe og 
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to viklede jernstenger for feste av gjerdet i underkant over grøfter.  De tre strukturene tilhører 

trolig samme gjerde, men jeg er usikker på om den bevarte gjerderesten representerer det 

indre eller det ytre gjerdet. 

En annen heldig bevart situasjon er gjerdepunktene i sørøstre hjørnet av leiren, jf. figur 60. 

Her var gjerdepunktene bevart som betongfundamenter med avtrykk av stolpene.  Imidlertid 

fantes et sted resten av det ytre gjerdet markert som Id 132.  Id 132 er rest av en stående 

trestolpe.  Avstanden til nærmeste stolpe i det indre gjerdet viser at det her var 2,0 meter 

mellomrom mellom det ytre og det indre piggtrådgjerdet. 

Dimensjonen på stolpene i gjerdet, markert som avtrykk i betongfundamentene, kunne ha 

vært bedre dokumentert.  Imidlertid målte vi avtrykket etter stolpen med firkantet tverrsnitt på 

Id 132 til 12 x 12 cm.  Avtrykket etter Id 87 ble målt til 9 x 9 cm (firkantet tverrsnitt), mens 

det halvmåneformede avtrykket av Id 88 var 18 cm i diameter (en splittet rundstokk med 

denne diameteren).  Id 87 og Id 88 inngår i gjerdet, men markerer trolig en port i gjerdet etter 

ombyggingen av leiren engang i perioden mars – oktober 1944. 

 
Figur 61  Id 130 betongsokkel med avtrykk av trestolpen i gjerdet (merk at fundamentet kun er synlig etter at det er 
sparket bort noe vegetasjon for å avdekke strukturen.  Foto Gunhild Hovind, Hovind kulturminneforvaltning. 
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Figur 62  Id 132 stående trestolpe som rest av piggtrådgjerdet omkring leiren.  Merk brannsporene på stolpen.  Foto 
Gunhild Hovind, Hovind kulturminneforvaltning. 

 
Figur 63  Id 121 viklet jern for feste av piggtråden i gjerdet over grøft.  Foto Gunhild Hovind, Hovind 
Kulturminneforvaltning. 
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Når det gjelder tolkningen av gjerdepunktene med referanse til skråbildet fra mai 1945 

avspeiler flertallet av de påviste gjerdepunktene leirens maksimale utbredelse.  Konkrete 

belegg for gjerdepunktene i den reduserte leiren engang etter mars – oktober 1944 gjelder kun 

Id 140 (avgrensningen mot sydvest) og Id 114 (avgrensningen mot nordøst).  Det er trolig 

bevart flere gjerdepunkter som kan underbygge dette, men det forutsetter avdekking av 

vegetasjonen/torv.  Id 140 gjelder en jernkrok som står i berg i overgangen mellom flaten og 

bratt skråning.  Kroken har trolig holdt piggtrådgjerdet mot grunnen i knekken i terrenget.  

Som nevnt er de øvrige påviste gjerdepunktene i denne delen av gjerdet alle trolig «falske» 

gjerdepunkter.  Det eneste påviste gjerdepunktet i det nordøstre reduserte leirgjerdet en 

trestolpe som stakk opp over vegetasjonen. 

De påviste gjerdepunktene er godt grunnlag for å avgrense leiren.  Imidlertid er det ikke 

påvist noen gjerdepunkter som viser eksakt plassering av leirgjerdet mot veien i 

overkant/fronten av leiren.  Med bakgrunn i påviste rester i nordre hjørnet antar jeg at 

leirgjerdet har stått tett inntil den øverste linjen med terrasser som er knyttet til brakkene. 

Med utgangspunkt i denne tolkningen har leirens maksimale avgrensning (innhegnet med 

piggtrådgjerde) vært 11500 m2.  Den reduserte leiren engang etter mars – oktober 1944 

utgjorde om lag halvparten av dette arealet (5300 m2). 

 
Figur 64  Id 140 jernkrok som markerer festet av piggtrådgjerdet i overgangen mellom flate og bratt skråning i det 
sørvestre tverrgjerdet.  Foto Gunhild Hovin, Hovind kulturminneforvaltning 
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Figur 65  Id 114, en trestolpe som markerer gjerdelinjen til det nordøstre tverrgjerdet i den reduserte leiren.  Foto 
Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

 

 

Leirsti 
Leirstien er dokumentert i en lengde av 310 meter og oppmålt som Id 110, 115 og 116.  

Leirstien er overgrodd og stedvis vanskelig å se, men den er likevel tydelig som en 

forhøyning i forhold til terrenget omkring (lett å se når en vet hvor den ligger).  Leirstien er 

1,1 m bred ved Id 110.  Bredden ble ikke dokumentert nærmere, men den synes å ha 

tilnærmet samme bredde så langt den er påvist. 

Generelt er leirstien enkelt oppbygd (trolig av jord og stein).  To steder hadde den spesiell 

estetisk utforming.  Det ene stedet er hjørnet fra vakttårnet Id 21 til endepunktet av leirstien 

mot leiradminsitrasjonen/veien på oversiden av leiren.  Det var tett vegetasjon her, men 

leristien synes oppbygget som et platå mellom en steinmur i overkant og terrassen parallelt 

med brakke Id 1 i nedkant.  Denne delen av leirstien har tilknytning til leiradministrasjonen 

og hovedporten inn i leiren vektleggingen av estetikken i dette området markerer trolig 

«inngangen» til leirstien fra vaktbua i leiradministrasjonen.  Det andre stedet med spesiell 

vektlegging av estetikk er hjørnet til Id 115.  Området markerer en synlig del av leirstien sett 

fra sjøen.  Her er leirstien anlagt på en pent utformet skrånende tørrsteinsmur (jf. figur 67). 

Leirstien ligger tett inntil yttersiden av piggtrådgjerdet, trolig for jevnlig inspeksjon av 

gjerdet.  Den markerte knekken på leirstien Id 116 (mellom lysmast fundament Id 89 og 90, jf. 

figur 66) tilsvarer passasje over bratt berglende. 
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Figur 66  Leirsti, fundamenter til vakttårn og fundamenter til lysstolper. 

 

Figur 67  Steinmur som fundament til leirstien ved hjørnet Id 115.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

Figur 66 viser at leirstien ikke er dokumentert nord for lysmast fundament Id 90.  Her er en 

markert jordkant (ikke dokumentert).  Jordkanten kan markere piggtrådgjerdet, men sikre 
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gjerdepunkter ble ikke påvist.  Observasjonene er usikre pga. tett bringebærkratt og deponert 

avfall fra kirkegården, utenfor kirkegårdsgjerdet.  Leirsti og lysmastfundamenter kan være 

fjernet i forbindelse med tiltak på kirkegården, men jeg utelukker ikke at strukturer kan finnes 

under deponert avfall utenfor kirkegårdsgjerdet. 

Leirstien er ikke dokumentert langs nordvestre langside av leiren.  Her tilsvarer trolig leirstien 

veien mot leiradministrasjonen (fronten av fangeleiren). 

 

Vakttårn 
På grunnlag av flyfotoet fra sommeren 1943 og skråbildet fra mai 1945 ble fundamentene til 

vakttårnene Id 20 og 21 påvist i marka.  Fundamentene er tydelige i terrenget og fremgår også 

av FKB-kartet. 

Fundamentene til de to vakttårnene er tilnærmet identisk utformet, hver av dem som fire 

betongfundamenter til stolpene i tårnet.  Grunnflaten til Id 20 er 3,95 x 3,70 m (lengderetning 

SØ-NV).  De fire betongklossene måler 0,8 x 0,8 m, med høyder på henholdsvis 0,2, 0,5, 0,7 

og 0,8 m (grunnet høydeforskjellen på berggrunnen der tårnet stod).  Id 21 3,9 x 3,6 

(lengderetning SV-NØ).  De fire betongklossene måler 0,7 x 0,7 m, opptil 0,71 m høye.  I 

sentrum av hver betongkloss er det støpt fast en vertikal jernbolt med diameter 1,8 cm, 

gjenget i enden, for feste av overbygningen. 

 
Figur 68  Fundamentet til vakttårnet Id 21. Trondenes kirke i bakgrunnen og «prestegårdsnaustet» skimtes så vidt over 
fundamentet til venstre.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

Fra hvert av de to tårnene har en selvsagt hatt god oversikt innenfor piggtrådgjerdet.  

Imidlertid er plasseringen av de to tårnene ved diagonalen i en firkant nøye gjennomtenkt slik 

at en fra hvert tårn kan bestryke henholdsvis en langside og kortside langs piggtrådgjerdet.  

De to tårnene har således ulike skuddfelt.   

Figur 66 viser at vakttårnet Id 21 har en ideell plassering i forhold til dette.  Plasseringen av 

vakttårnet Id 20 avviker noe fra dette prinsippet.  Vakttårnet burde egentlig ha stått ved leirens 

sørøstre hjørne, om lag ved lysmast fundament Id 89.  Avviket i plasseringen kan skyldes to 
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forhold.  Vakttårnet Id 20 står på en knaus.  Den nevnte alternative plasseringen av tårnet ville 

medført at tårnet ble stående i ei dump på laveste nivå i leiren.  Et tårn med denne 

plasseringen måtte ha vært bygget vesentlig mye høyere for å oppnå tilsvarende høyde som 

tårnet på skråbildet fra mai 1945.  Det andre forholdet er at forskjellene i fundamenteringen 

av fangebrakkene som indikerer at vakttårnet Id 20 trolig ble oppført i forbindelse med første 

byggetrinn.  Plasseringen av vakttårnet er perfekt i forhold til dette som leirens utstrekning.  

Da leiren ble redusert engang i perioden mars – oktober 1944 fikk vakttårnet Id 20 igjen 

samme ideelle plassering i forhold til piggtrådgjerdet. 

Leirens sørvestre piggtrådgjerde synes dårlig sikret av vakttårnene da leiren hadde maksimal 

utbredelse.  Spørsmålet er derfor om det kan ha eksistert et vakttårn til som dekket denne 

kortsiden?  Det er ingen sikre belegg for en slik antagelse, men det aktuelle arealet er påvirket 

av et stort massedeponi fra kirkegården, avfall langs kirkegårdsgjerdet samt opparbeidingen 

av kirkegården på innsiden av kirkegårdsgjerdet.  På flyfotoet fra sommeren 1943 (figur 

9)fremgår et firkantet hvitt felt inntil piggtrådgjerdet på sørvestsiden av leiren.  Det hvite 

feltet har ingen slagskygge og markerer derfor neppe et tårn.  Feltet kan markere «noe» under 

oppføring eller en bygning med så lav høyde at slagskyggen ikke fremgår.  Den hvite 

firkanten på flyfotoet har god plassering for skuddfelt langs hele sørvestre piggtrådgjerde, 

men uten at strukturen kommer i skuddfeltet til vakttårnene Id 20 og 21 langsetter gjerdene.  

Det er vanskelig å vurdere spørsmålet nærmere uten alternativ dokumentasjon, men den 

tilsynelatende dårlige sikringen av piggtrådgjerdet (maksimal utbredelse) gjelder også 

manglende lysmastfundamenter. 

 
Figur 69  Id 23, trolig fundament til ei vaktbu bygget av stein og torv.  Delvis utrast over leirstien.  Leirstein med det 
"falske" gjerdepunktet Id 124 synlig i bakgrunnen til høyre.  Foto Gunhild Hovind, Hovind kulturminneforvaltning. 

Id 23, som ligger tett inntil leirstien ved vakttårnet Id 20, har trolig hatt funksjon som ei 

vaktbu (jf. fig. 69).  Strukturen er markert som en tilnærmet rektangulær steinmur med 

inngang fra sørøst.  Det er torv på toppen av muren.  Strukturen er 1,1 m høy, men den har 

trolig vært høyere (delvis utrast over leirstien). 

 

Fundamenter til lysmaster 
Ved registreringen ble det påvist 6 fundamenter til lysmaster knyttet til leirstien/vakttårnene 

som del av den ytre sikringen av piggtrådgjerdet omkring leiren.  Dette gjelder Id 101, 85, 84, 

86, 89 og 90 (i rekkefølge fra «inngangen» til leirstien ved leiradministrasjonen).  I tillegg ble 

det påvist fire lysmastfundamenter inne i leiren.  Disse ikke har tilknytning til den ytre 

sikringen av leiren kommenteres derfor separat (under). 
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Figur 70 Id 83 fundament til ei lysmast med rest av stolpen "in situ".  Fundamentet 0,5 x 0,4, høyde 0,40 meter der 
stolpeavtrykket er 0,17 m.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning.  Foto Gunhild Hovind, Hovind 
Kulturminneforvaltning. 

Figur 66 viser at fundamentene til lysmastene ligger utenfor leirstien, om lag med samme 

avstand til leirstien som vakttårnene.  Id 101 er et unntak fra denne regelen.  Dette 

fundamentet står på innsiden av leirstien, tett inntil leirgjerdet.  Det er mulig at plasseringen 

av dette mastefundamentet har sammenheng med den spesielle vektleggingen av estetikken i 

utformingen av leirstien. 

Mastefundamentene er tydelig markerte betongsokler med størrelse som varierer fra 1,5 x 1,0 

-0,50 x 0,40 meter, og høyde mellom 0,5 – 0,9 meter.  Mastefundamentene er således godt 

synlig i terrenget.  Fundamentet Id 101 var imidlertid kun markert som en betongplate på stein 

(0,62 x 0,60, høyde 0,26 meter). 

I sentrum av fundamentene er det avtrykk av stolpene og stedvis stod rester av råtnede stolper.  

Stolpeavtrykkene er sirkulære med diameter 0,17 – 0,22 meter. 

Det er rimelig å tolke fundamentene som del av lysmaster for belysning av 

piggtrådgjerdet/leirstien.  På skråbildet fra mai 1945 fremgår tydelig ledninger/isolatorer på 

masta Id 86 nærmest vakttårnet Id 20.  Jeg ser ingen lamper på mastene.  Skråbildet 

dokumenterer for øvrig tydelig at ledningene i mastene utenfor leirstien ender i veggen på 

vakttårnet Id 20 og at mastene Id 89 og 90 er fjernet før bildet ble tatt.  Spørsmålet er derfor 

om lysstystemet, som de påviste mastefundamentene trolig representerer, kan være fjernet 

som følge av den siste ombyggingen av leiren.  Kan det opprinnelig ha vært 

karbid/parafinlamper i mastene?  Spørsmålet er også når leiren ble elektrisifisert? 

De påviste mastefundamentene inne i leiren (Id 81,82,83 og 92) har en tilsvarende utforming 

som de over nevnte.  Fundamentene Id 81, 82 og 92 har tilknytning til terrassemurer/kanter 

knyttet til brakke Id 1 og passasjen mellom brakke Id 1 og 2 som leder mot en brønn (se 

videre).  Mastefundamentet Id 83 står midt på plassen/veien som trolig markerer hovedporten 

i leiren.  På skråbildet fra mai 1945 fremgår mange stolper som ikke er påvist.  Disse kan 

selvfølgelig ha stått i betongfundamenter som ikke stikker opp over vegetasjonen, imidlertid 
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burde vi ha klart å påvise noen slike fundamenter ved registreringen.  Jeg antar derfor at de 

øvrige stolpene hovedsakelig har stått i jordgravde fundamenter. 

På grunnlag av symmetrien i leiren er mastefundamentene markert som betongfundamenter 

inne i leiren trolig del av et opprinnelig belysningssystem i henhold til en stram 

organisering/plan.  Det kaotiske mastesystemet som fremgår av skråbildet fra mai 1945 er 

trolig en provisorisk tilføyelse mot slutten av krigen (bevis for tolkningen foreligger ikke). 

 

Leiradministrasjonen. 
Langs veien parallelt med fronten av fangeleiren er det påvist levninger av 11 bygninger og to 

brønner, jf. figur 71 (brønnene Id 76 og 78 omtales samlet – se videre).  Det ble ikke påvist 

levninger av bygning Id 57.  Bygningen fremgår tydelig av skråbildet fra mai 1945 ved siden 

av Id 58. 

Som nevnt finnes ikke skriftlig belegg for funksjonen til noen av de påviste levningene.  

Beliggenheten til bygningene rimelig å tolke som administrasjonsområdet til fangeleiren, der 

bygningskomplekset Id  53, 54, 70 og 75 tilsvarer administrasjonen.  De øvrige bygningene 

har trolig støttefunksjoner som en del av leiradministrasjonen.  På skråbildet fra mai 1945 

fremtrer bygningskomplekset Id 54, 53, 70 og 75 som toetasjes bygninger med saltak.   

Videre presenteres bygningen fra vest mot øst.  Fordi bygningene trolig representerer 

forskjellig funksjoner i administrasjonsdelen av leiren diskuteres levninger med samme 

funksjon/lik utforming samlet under separate overskrifter.  Det vil si bygning Id 58, 

administrasjonsbygningene (Id 53, 54, 74 og 75), bygningene Id 56 og 55, finneteltene (Id 50, 

51 og 52) og «russekirka» (Id 49). 

 

 
Figur 71  Leiradministrasjonen, jf. markerte Id.  Flyfotoet fra sommeren 1943 brukes som bakgrunn fordi veien langs 
fronten av fangeleiren fremgår tydeligere enn på nyere kart. 



70 

 

70 

 

 

Bygning Id 58 
Levningen er markert som en ringmur av stein fuget med betong 7,9 x 7,2 m, opptil 0,2 m 

høy.  Det er en midtdeler innenfor ringmuren og bygningen har hatt tregulv.  Sørvestre hjørnet 

av levningen er fjernet i forbindelse med et senere masseuttak (mellom veien og bygningen).  

De to bygningene i dette området fremgår tydelig av skråbildet fra mai 1945, men jeg likevel 

usikker hvilken bygning som tilsvarer det påviste fundamentet.  Det bør være den venstre 

bygningen av de to, men den fremtrer som et skur med saltak uten vinduer.  Den andre 

bygningen, med flatt skråtak, har vinduer og rimer således bedre med standarden til det 

påviste fundamentet.  Imidlertid har den påviste levningen ei betongpipe i bakre halvdel 

(pipefundamentet er 50 x 50 cm, med indre mål 19 x 19 cm).  Ingen pipe er synlig på de to 

bygningene på skråbildet.  Jeg er usikker på hvordan det manglende samsvaret mellom 

skråbildet og den påviste levningen kan forklares. 

Bygningen har trolig en verkstedsfunksjon, men hvilken er usikker. 

 

Administrasjonsbygningene 
Adminsistrasjonsbygningene har ulik fundamentering og uregelmessigheter i symmetrien som 

indikerer at bygningskomplekset er påbygget over tid.  Hovedtrekkene fremgår av figur 72. 

Med utgangspunkt i den helhetlige utformingen av første byggetrinn inne i fangeleiren antar 

jeg at bygningene Id 53 og 70 er de opprinnelige bygningene i administrasjonskomplekset.  

Det vil si ringmur av betong med innvendig betongsåle.  Id 53.2 må være et tilbygg på Id 53 

fordi det er en høydeforskjell mellom fundamentene (betongsålen 53.2 ligger 0,2 m høyere 

enn betongsålen i 53.1).  Videre ligger betongsålen til Id 70 12 cm høyere enn i Id 53.1.  Selv 

om de tre bygningene trolig tilhører relativt sett samme byggetrinn synes Id 53.2 og 70 som 

sekundære påbygginger til Id 53. 

Id 54 har ringmur av betong, men mangler den innvendige betongsålen.  Forskjellen til den 

opprinnelige bygningen Id 53 er at Id 54 har hatt tregulv.  Det er derfor sannsynlig at 

bygningene Id 53 og 54 utgjorde to samtidige separate bygninger i leiradministrasjonen i 

utgangspunktet, der bygningen Id 54 lå med front mot hovedporten inn i fangeleiren. 

Id 75 er trolig siste byggetrinn i administrasjonskomplekset.  Fundamentet er en ringmur av 

stein fuget med betong - bygningen må ha hatt innvendig tregulv.  Den asymmetriske 

utformingen av  
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Figur 72  Administrasjonsbygningningene, detalj som viser fordelingen av ulikt murverk i fundamentene. 

 

 
Figur 73  Administrasjonskomplekset, oversikt med hjørnet på Id 70 i forgrunnen.  Foto Gunhild Hovind, Hovind 
Kulturminneforvaltning. 
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ringmuren skyldes trolig en mindre forskjell i orienteringen av Id 53 og 54, et forhold som 

igjen har sammenheng med bygningens tilknytning til veien i forkant og at det er en bratt 

skrent bak bygningene. 

Grunnplanet til leiradministrasjonen er 152 m2, men skråbildet fra mai 1945 viser at 

bygningene var oppført i to fulle etasjer+loft.  Bygningskompleksets ulike funksjoner er 

ukjent, men to trapper indikerer adskilte funksjoner.  Kanskje fungerte bygningene med 

betongsåle som vaktbu/innkvartering av vaktmannskaper og bygningene med tregulv var 

kommandantur, skrivestue etc? 

 

Bygningene Id 55 og 56 
Fundamentene til de to bygningene er kun markert som lave voller henholdsvis 4,5 x 4,2 

meter og 4,2 x 3,6 meter, opptil 0,2 – 0,3 m høye.  Tuftene ligger rett ovenfor 

administrasjonskomplekset, på andre siden av veien.  Tuftene ligger for øvrig på en 

oppbygget langsgående steinmur/terrasse, se figur 71. 

Strukturene fremgår med slagskygge på flybildet fra sommeren 1943 og jeg antar derfor at de 

representerer bygninger. 

 

Finnetelt 
De tre finneteltene Id 50, 51 og 52 fremgår på flybildet fra sommeren 1943 og levningene er 

tydelig i terrenget.  Tuftene ligger i rekke vegg i vegg på en oppbygget platting av jord og 

stein, helt inntil en bratt bergskjæring i bakkant. 

 
Figur 74  Tufta etter finneteltet Id 50, noe av vollen til finneteltet Id 51 er synlig forgrunnen.  Bildet viser for øvrig klart 
avgrensningen av den oppbygde plattingen de tre finneteltene er anlagt på.  Murene til «Russekirka» er synlig til høyre.  
Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

Tuftene er regelmessig sirkulære markert som voll (Id 50 og 51) og stein lagt tett (Id 52).  

Ytre diameter varierer mellom 6,5 – 6,2 meter og indre diameter varierer mellom 5,1 – 5,2 

meter.  Høyden på vollene er 0,2 – 0,3 meter, litt lavere på Id 52.  Bygningene har flatt 
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jordgulv, men det kan ikke utelukkes at det opprinnelig var trelemmer i gulvet.  Det ingen 

synlige spor etter ildsted, ovn etc. 

Det er et interessant misforhold mellom finneteltene som midlertidige/mobile strukturer og 

plattingen de ligger på.  Høyden på sistnevnte er ikke målt, men det må ha vært et anselig 

arbeid å bygge denne plattingen.  De tre finneteltene er derfor neppe et provisorium, men en 

anlagt som en permanent del av administrasjonsområdet.  Det ble ikke påvist piggtrådrester 

som tyder på at plattingen var avsperret.  Finneteltene kan ha fungert som innkvartering, men 

avstanden mellom dem er vesentlig mindre enn anbefalt i den tyske manualen fra 1942 når det 

gjelder brannfare.  Det tyder på at de tre finneltene ikke var oppvarmet (funksjon som lager?). 

 

«Russekirka» Id 49 
«Russekirka» er den mest ruvende bygningen i leirområdet i dag.  Bygningen er oppført av 

stein fuget med betong, det vil si en byggeskikk i leiren som synes innført senere enn 

betongfundamentene.   

 
Figur 75  Søvestre gavlvegg i "Russekirka" Id 49.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 
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Figur 76 "Russekirka" innvendig, sett mot SV.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

 

«Russekirka» er, likhet med de øvrige bygningene med stein fuget med betong, oppført før 

sommeren 1943.  Vi snakker derfor om en relativ tidsforskjell mellom byggefasene eldre enn 

dette. 

Bygningen er 20 x 12 meter utvendig og veggene er 50 cm tykke.  Det er ikke brukt 

armeringsjern i murverket og bygningen er ikke en bunker.  Gulvnivået i bygningen er dels 

gravet ned i undergrunnen i bakkant (mot NV) og dels er det fylt opp jord langs ytterveggen 

mot sjøen i nedkant.  Gulvnivået i bygningen ligger således 1,4 meter under bakkenivået 

omkring.  Takets maksimale høyde er 2,20 over betonggulvet innvendig.  Bygningen har hatt 

skråtak med samme helning som de øvrige trebygningene med flatt tak i fangeleiren.  

Forskjellig er en oppbygging av taket til maksimale høyde 1,10 meter målt innvendig fra 

langveggen mot NV, jf figur 75 og 76. 

I murkrona langs NV langvegg er det lufteluker/lysåpninger i murkrona.  Disse er plassert 

oppunder takutstikket.  Det er fire lufteluker/lysåpninger i denne langveggen.  For øvrig er det 

ingen andre lysåpninger i bygningen. 

Døra er plassert på gavlveggen mot SV, ved det søndre hjørnet i bygningen.  Døråpningen er 

2,1 m høy og 1,0 meter bred og åpningen har hatt to dører.  En innvendig og en utvendig. 

Fra døra leder en forsenket passasje langs langveggen, om lag til midten av bygningen.  Det 

øvrige betonggulvet innvendig ligger 0,25 meter høyere enn inngangspassasjen langs 

langveggen.  Betonggulvet var overgrodd men vi fant spor etter tre rekker med 

betongfundamenter til søyler i bygningens lengderetning.  Målt fra innsiden av NV langvegg 

er avstanden mellom søylerekken plassert henholdsvis med avstand 1,3, 3,5 og 3,5 meter 

(avstanden fra sistnevnte søylerekke til SØ langvegg er 2,80 meter).  Det er fire 

betongfundamenter til søylene i lengderetningen. 

I gavlveggen mot SV er det to lufteluker i bakkenivå/gulvnivå innvendig (synlig på foto figur 

76). 
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Til tross for navnet i den folkelige tradisjonen etter krigen er bygningen neppe oppført som ei 

kirke.  At bygningen er benyttet rituelt i forbindelse med minnet om fangene er en annen sak.  

Kristian Floer har foreslått bygningen som et ammunisjonslager, men jeg er kritisk til 

tolkningen fordi bygningen er eksponert.  Bygningen har et nedgravet gulvnivå, ja.  Imidlertid 

er størstedelen av murverket synlig over bakken.  Hvis bygningen var et ammunisjonslager 

burde i alle fall vollen mot sjøen ha gått opp til krona på murverket.  Den utvendige 

jordvollen burde også ha vært tykkere. 

Beliggenheten av bygningen og utformingen av taket – flatt skråtak indikerer at «russekirka» 

er en integrert del av fangeleiren.  Beliggenheten i administrasjonsområdet kan tolkes som et 

lager.  Gulvnivået under bakken indikerer at «russekirka» kan ha vært en form for kjølelager. 

 

Vannforsyningen til fangeleiren 
Ved registreringen ble det påvist tre brønner (Id 76, 78, 79 og 80), jf. figur 77.  To brønner har 

tilknytning til administrasjonsdelen av leiren.  Kun en brønn ligger inne i fangeleiren (Id 79).  

Den andre «brønnen» i fangeleiren er en åpen kum ved hjørnet til fangebrakka Id 2, nær 

brønnen. 

De tre brønnene har relativt lik utforming med betongmurer dekket av en betongsåle.  

Brønnlokket av tre til Id 76 og 79 er plassert ved hjørnet på brønnlokket.  På Id 78 er 

brønnlokk markert som en tykk betonghelle. 

 

 
Figur 77  Påviste brønner i fangeleiren. 

 

Brønnen Id 78 er 4,5 x 4,4 m, markert 0,22 meter over bakkenivået. 

Brønnen Id 76 er 4,5 x 3,2 m, markert 0,4 meter over bakken. 
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Brønnen Id 79, inne i fangeleiren, er noe mindre. 3,3 x 2,9 meter, markert 0,66 meter over 

bakken.  Den åpne betongkummen Id 80, ca 2 meter fra førstnevnte, har indre mål 1,0 x 0,8 

meter.  Fangene hentet trolig vann fra denne. 

Det er ikke påvist et rørsystem mellom kummene eller bygningene.  Et synlig rør i kummen i 

bygningen Id 1 indikerer likevel at det finnes et rørsystem under bakkenivå. 

 
Figur 78  Brønnen Id 79 inne i fangeleiren.  Merk brønnlokket av tre ved hjørnet.  Foto Gunhild Hovind, Hovind 
Kulturminneforvaltning. 
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Figur 79  Den åpne betongkummen Id 80.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

 

Avfallsdyngene Id 77 og 141 
Beliggenheten til avfallsdyngene Id 77 og 141 fremgår av oversikten figur 35.  

Avfallsdyngene ligger utenfor avgrensningen av fangeleiren.  Imidlertid inneholder de avfall 

fra ryddingen etter tyskernes aktivitet.  Beliggenheten til avfallsdynga Id 77 indikerer at 

mesteparten av materialet trolig stammer fra fangeleiren og administrasjonsområdet.  Det er 

noe mer tvilsomt for Id 141, da avfallet er kastet utover veiskråningen fra veien som leder opp 

mot batteriområdet.  Dette avfallet har for øvrig mer «krigersk» karakter (gassmaskebeholder, 

deler av kjørtøyer etc).  Under en stein et stykke ovenfor denne avfallsdynga fant jeg for øvrig 

magasinet til et «Sturmgewher», utgangspunktet for forvarets senere AG-3.  De to 

avfallsdyngene inneholder imidlertid mangt og meget forskjellig som har et stort musealt 

formidlingspotensiale.  Det er gravet i begge dyngene, men innholdet bør beskyttes som kilde 

for ettertiden. 

Avfallsdynga Id  77 er dekket av piggtrådbunter og det er rimelig å anta at piggtråden skriver 

seg fra ryddingen av fangeleiren.  Avfallet er deponert utover en skråning i ca 35 meters 

lengde.  Under piggtrådbuntene er det flasker, porselen etc. som trolig ikke er benyttet av 

fangene.  Imidlertid kan matkopper av metall godt stamme fra fangeleiren.  Der det er gravd 

er mye bein synlig.  Avfallsdyngen er interessant som et arkeologisk materiale i relasjon til 

skriftlige kilder om fangeleiren. 
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Figur 80  Avfallsdyngen Id 77, i et område der noen har gravd ned i kulturlaget.  Foto Gunhild Hovind, Hovin 
Kulturminneforvaltning. 

«Russestøtta» og gravplassen 
Gravene på gravplassen er godt synlig på flyfotoet tatt sommeren 1943.  Likene ble flyttet til 

Tjøtta i forbindelse med operasjon «Asfalt» og arealet er i dag en plen uten annen markering 

enn «Russestøtta», satt opp av fangene etter fredsslutningen. 
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Figur 81  "Russestøtta", Id 145.  Foto Gunhild Hovind, Hovind Kulturminneforvaltning. 

 

Gravplassen var en integrert del av fangeleiren.  Oppsettingen av minnestøtta og inngrepene i 

forbindelse med operasjon «Asfalt» er en videreføring av historien om fangene i leiren – fra 

fredsvåren 1945. Gravplassen/minnestøtta bør derfor vurderes integrert i fredningsforslaget.  

Fredningen bør også omfatte tre gjerdefundamenter som en opprinnelig del av det helhetlige 

minnemomumentet.  Dette gjelder Id 142, 143 og 144.  Fundamentene var en del av gjerdet 

omkring gravplassen som ble satt opp i mai/juni 1945 og offisielt åpnet med en 

minnemarkering 22. juni 1945. Det stående gjerdet (i dårlig forfatning) markerer en mindre 

avgrensning av gravplassen enn de tre gjerdefundamentene.  De tre påviste fundamentene er 

steinfundamenter med betong 0,6 x 0,54  
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Figur 82  "Russestøtta" Id 145 og tre gjerdefundamenter som bevarte deler av det opprinnelige minnemonumentet som 
ble anlagt i mai/juni 1945, åpnet med markering 22. juni 1945.  Bakgrunnen er flyfotoet fra sommeren 1943 med 
markering av gravene på gravplassen inntil kirkegårdsgjerdet. 

 
Figur 83  Gjerdefundamentet Id 142, opprinnelig en del av det helhetlige minnemonumentet.  Gjerdet er senere flyttet 
nærmere "Russestøtta" og de tre påviste gjerdefundamentene ligger derfor brakk i dag.  Foto Gunhild Hovind, Hovind 
Kulturminneforvaltning. 
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meter, 0,3 meter høye.  Avtrykket av stolpene er 11 x 11 cm.  Fundmentene til gjerdet 

omkring minnemonumentet har klar likhet med fundamenter benyttet i piggtrådgjerdet 

omkring fangeleiren.  Det samme gjelder stolpedimensjonen.  På hvert fundament står 

årstallene 1941 og 1945.  Fundamentene har for øvrig kildeverdi som uttrykk for de sovjetiske 

fangenes oppfatning av når leiren ble etablert (forholdet er omdiskutert i 

sekundærlitteraturen). 

 

Oppsummering 
Rapporten dokumenterer «Russefangeleiren på Trondenes» som grunnlag for Troms 

Fylkeskommunes forslag til vedtaksfredning av fangeleiren.  Grunnlaget for arbeidet er 

tilgjengelige sekundærkilder og to primærkilder.  Primærkildene er et skråbilde av fangeleiren 

fra mai 1945 og et flyfoto fra sommeren 1943.  Sistnevnte ble georeferert i GIS og 

digitalisert/tolket som grunnlag for feltarbeid.  Feltarbeidet ble utført i perioden 7.- 10. mai 

2012.  Det ble påvist, innmålt og dokumentert 146 levninger i terrenget.  Hovedstrukturene er 

kjent, men det gjenstår kartlegging av en mengde mindre strukturer som er lite synlig på 

grunn av vegetasjon (gjerdepunkter etc).  

Fangeleiren har ligget nærmest urørt siden den ble brent 4. juli 1946.  Unntaket er det 

sørvestre hjørnet av leiren som er dekket av et massedeponi fra kirkegården (Id 91, se figur 

35) og avfall fra kirkegården som ligger langs kirkegårdsgjerdet.  De to nevnte tiltakene bør 

vurderes tilbakeført. 

Det var ca 500 leire for sovjetiske krigsfanger i Norge, de fleste lå i Nord-Norge (se figur 2).  

Av disse er kun Lager Øvre Jernvann i Nordland vedtaksfredet.  Tilstanden til fangeleirene er 

ikke vurdert samlet, men «russefangeleiren» på Trondenes er trolig blant de best bevarte i 

Norge.  Leiren er nærmest er komplett bevart og strukturene har en godt synlig 

overflatemarkering.  Tilsvarende gjelder trolig bare et fåtall av eksisterende leire der det ikke 

er utført større tiltak etter krigen. 

Selv om sekundærkildene om leiren ikke gir helt sikre svar kom de første sovjetiske 

krigsfangene trolig til Trondenes i oktober 1941.  Fangetallet frem mot høsten 1942 var ca 

200 fanger.  Det er usikkert eksakt når den registrerte leiren ble bygget.  De første ankomne 

fangene hadde trolig tilhold i en midlertidig leir med finnetelt i et område som senere er slettet 

ved utvidelsen av kirkegården.  Flybildet fra sommeren 1943 viser tuftene etter en midlertidig 

leir (se figur 12), men tolkningen bør dokumenteres ytterligere. 

Den registrerte fangeleiren er mest trolig bygget av de sovjetiske krigsfangene.  Leiren er 

ombygget over tid og når den stod «ferdig» er egentlig et godt spørsmål.  Kristian Floers 

gjengivelse av en primærkilde viser at en vesentlig del av leiren var bygget 30. januar 1943 

(figur 4), men skissen viser også flere brakker under planlegging/bygging.  Flyfotoet tatt 

sommeren 1943 dokumenterer leirens maksimale utstrekning slik den er påvist i terrenget.  

Leiren var fullt utbygget da flyfotoet ble tatt og ingen forhold taler for at tre planlagte brakker 

på Floers kartskisse noen gang ble bygget. 

Nina Bergum, konservator på Trondenes Distriktsmuseum har gått gjennom tyske 

statusrapporter og hennes oversikt viser at fangetallet økte fra 200 i juli 1942 til 1225 i januar 

1943.  På grunnlag av dette er det rimelig å anta at den registrerte fangeleiren ble etablert 

høsten 1942.  Det var et «stabilt» fangetall i leiren omkring 1200 frem mot oktober 1944.  Da 

ble fangetallet redusert med mer enn halvparten og antall fanger ble ytterligere redusert frem 

mot fredsslutningen.  Det var 378 sovjetiske krigsfanger i leiren i mai 1945. 

Forholdene i leiren synes verst vinteren 1942/43.  Major Heien vitnet etter krigen om 

brenning av 110 fanger som frøs i hjel i løpet av en natt.  I dagboka til Konstantin Grigorevitsj 

Seredintsev den 23. februar 1943 skriver han at «Av de opprinnelige 600 krigsfangene som 
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kom hit for fire måneder siden, er det bare 274 igjen – resten er døde» (Haugland 2008:223).  

Leiren hadde for øvrig på dette tidspunkt færre bygde brakker i forhold til fangetallet enn 

senere, det vil si et relativt kaos i forhold til planlagt situasjon.  Opplysninger i den samme 

dagboka indikerer at fangene ble behandlet bedre utover våren (et ekstra teppe, utdeling av 

tobakk etc.).  Det ble for øvrig bygget flere brakker i leiren engang mellom januar og 

sommeren 1943. 

Antall døde i fangeleiren er omdiskutert.  På minnestøtta fremgår 800 døde – de sovjetiske 

krigsfangenes eget tall.  Det ble imidlertid fjernet «kun» 403 lik fra gravplassen i forbindelse 

med «operasjon asfalt» i 1951.  Trondenes Distriktsmuseum har så langt samlet 406 fangekort 

til fanger som døde i leiren.  I Marianne Neeland Soleims doktorgradsavhandling fremgår 

derimot at det skal være funnet 1800 fanger i en massegrav på Trondenes, men grunnlaget er 

kun henvisning til en avisartikkel.  Hvis det eksisterer en ukjent massegrav med nærhet til 

fangeleiren bør en se nærmere på området Id 47 – et lyst felt inntil kirkegårdsgjerdet på 

flyfotoet fra sommeren 1943 (vegetasjonen er fjernet på et sted der det ikke er kjent noen 

byggeaktivitet). 

Anlegget på Trondenes består av leiradministrasjon, fangeleir som inngjerdet område og 

gravplass.  Dagens adkomst for de fleste som ferdes i området skjer langs sjøen fra Trondenes 

kirke der minnemonumentet/gravplassen ligger.  Det vil si fra leirens opprinnelige bakside.    

Leiren ligger i en skråning mot sjøen og en del av logikken bak anleggelsen av leiren er et 

klart skille mellom rent og urent.  Det rene - leiradministrasjonen og brønnene ligger øverst i 

terrenget.  Det urene - latrinene og gravplassen for de døde fangene er plassert  nederst i 

terrenget, nærmest sjøen.  Fangebrakkene ligger midt imellom.  Anleggets utforming kan 

leses som et symbolsk materielt utrykk for det tyske herrefolkets ideologi og holdning til 

sovjetiske folkeslag som «Üntermensch». 

Fangeleiren var inngjerdet av et dobbelt piggtrådgjerde med trestolper omgitt av en leirsti for 

patruljering/inspeksjon av gjerdet.  Utenfor leirstien er to strategisk plasserte vakttårn og 

stolpefundamenter etter master, trolig opprinnelig lysmaster.  Alt sammen påvist som 

levninger i marka. 

Innenfor piggtrådgjerdet var det «opprinnelig» 15 brakker der 14 er påvist i terrenget.  Den 

ene brakka Id 9, som ikke er påvist i marka (godt synlig på flyfotoet fra sommeren 1943), har 

ligget i en sump.  Brakkene er anlagt i henhold til en opprinnelig stringent kvadraturplan som 

også omfatter terrassering av lendet med passasjer langs øvre langvegg av brakkene.  Den 

stringente kvadraturplanen omfatter også veier/plasser og drenering, men forholdet er best 

synlig på flyfotoet fra sommeren 1943 grunnet torvdannelse over strukturene. 

Av de opprinnelig 15 brakkene er et brakkefundament påvist som et sannsynlig verksted (Id 

11) og et fundament som sannsynlig kjøkkenbrakke (Id 4).  Kjøkkenbrakka lå nær 

hovedinngangen i leiren Leiradminsistrasjonen er plassert på motsatt side av veien langsetter 

piggtrådgjerdet i overkant.  De øvrige 13 brakkene innenfor piggtrådgjerdet var fangebrakker.  

Med utgangspunkt i kjent fangetall var hver brakke trolig dimensjonert for 100 fanger.  Det er 

ikke belegg for at fangebrakkene var oppvarmet, men pipefundamenter er påvist i to 

fangebrakker.  Dette kan være forbeholdt fanger med privilegier.  Brakka Id 15 er vesentlig 

større enn de øvrige.  Nær denne lå for øvrig to finnetelt.  Det er mulig at dette var ei 

sykebrakke der finneteltene er benyttet som likhus, jf. plasseringen nederst i terrenget og 

nærmest gravplassen (uvisst).  Brakkefundamentene har tilnærmet samme «karakter», 

imidlertid skiller brakkefundamentet Id 12 seg ut ved spesiell estetisk utforming.  Fra denne 

brakka har en for øvrig hatt best utsikt i hele leiren.  Skråbildet fra mai 1945 viser at denne 

brakka hadde flere vinduer og detaljer på taket indikerer at brakka kan ha hatt ovn.  Det er 

mulig at Id 12 markerer ei brakke til fanger med privilegier.  Den desidert verste plasseringen 

har brakke Id 9 og 10.  Dreneringen av leiren er generelt et gjennomtenkt system, men de to 
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brakkene har ligget i et sumplende som må ha vært serdeles fuktig i nedbørrike perioder.  

Dette sumplendet er stedvis forbedret med fyllmasser i løpet av leirens funksjonstid. 

I utgangspunktet hadde jeg en forestilling om «en» fangeleir.  Studier av flyfoto, skråbilder og 

levninger i marka viser derimot at fangeleiren er vesentlig ombygget over tid.  Hovedtrekkene 

er kjent, men her er også mange uklare forhold som bør utforskes videre.  Blant annet når 

disse ombyggingene skjedde.  Ombyggingen av leiren har rimeligvis sammenheng med 

endring av fangetallet over tid.   

Fangetallet høsten 1942 er usikkert, men det er mulig at første byggefase av leiren trolig var 

beregnet for et noe lavere fangetall enn det som ble tilfellet vinteren 1943.  Det vil si at leiren 

opprinnelig har vært planlagt som brakke Id  1 – 10.  Dette passer godt med fundamentene 

markert som ringmur av betong med innvendig betongsåle.  Denne delen av leiren er bygget 

omhyggelig i forhold til en nøye kalkulert og stringent plan.  De to vakttårnene er også logisk 

plassert i forhold til dette som den opprinnelige planen.  Det vil si at vakttårnene står i 

diagonalen av en firkant der ildgivning fra hvert av tårn kan bestryke en kort- og  langside 

(vakttårnene har forskjellig skuddfelt).  Denne delen av leiren er bygget før januar 1943. 

Den andre byggefasen er trolig utført i forlengelse av den første – det behøver ikke å ha vært 

lang tid mellom de to fasene.  Karakteristisk for fundamentene fra denne perioden er 

ringmurer av stein fuget med betong.  Disse bygningene mangler for øvrig den innvendige 

betongplaten – brakkene har hatt tregulv.  Den andre byggefasen viderefører den tidligere 

kvadraturen, men synes anlagt mye mer på slump.  For eksempel dominerer terrenget mer 

planen sammenlignet med første byggefase.  Den andre byggefasen markerer leirens største 

utstrekning.  Flyfotoet viser at denne byggefasen er sluttført senest sommeren 1943. 

Den siste byggefasen er godt dokumentert på et skråfoto fra mai 1945.  Det finnes flere 

skråfoto av leiren i denne fasen, men TD.F-12354 er knivskarpt ved zooming til detalj på 

bygningene.  Fasen er riktigere å karakterisere som en ombyggingsfase.  Leiren ble vesentlig 

redusert (omtrent samme utstrekning som første byggefase), men de opprinnelige 

fangebrakkene 1 – 3 ble vesentlig ombygget og påbygget.  Skråbildet indikerer også at disse 

tre ombygde bygningene trolig lå utenfor piggtrådgjerdet som avgrenset fangebrakkene.  De 

hadde en eller annen form for verkstedfunksjon, men hvilken kan ikke avgjøres med 

sikkerhet.  I den ene bygningen Id 3 ble det anlagt en stor teglsteinsovn.  I den lokale 

tradisjonen etter krigen er ovnen knyttet til brenningen av fanger vinteren 1943 (ovnen må 

være yngre enn dette).  Eksakt når leiren ble ombygget i tredje fase er usikkert, men det er 

rimelig se ombyggingen i sammenheng med reduksjonen av fangetallet fra 1178 i mars 1944 

til 563 i oktober 1944. 

Inntrykket av fasene i fangeleiren over tid er disse som et materielt utrykk for det tredje rikets 

vekst og fall.  Det vil si en ideologisk determinert og kynisk kalkulert plan og gjennomføring i 

første fase.  Andre fase markerer sviktende tiltro til ideologien, materialknapphet, ad hoc 

løsninger og «slapp» holdning til sikringen av anlegget.  I tredje fase er improvisasjonene det 

mest fremtredende trekket. 

De registrerte levningene er godt bevart.  Strukturene vurderes som sårbare.  Brannmasser i 

brakkefundamentene gir gode vilkår for vegetasjon.  Fundamentene med innvendig 

betongsåle synes spesielt utsatt for sprengning av røtter fra trær.  Trær har vokst i 

fundamentene siden krigen, men nylig avskoging åpner for gjenvekst som trolig ytterligere vil 

bryte ned strukturene hvis ikke skuddene fjernes etter hvert.  Tett vegetasjon har tidligere 

begrenset ferdselen i leirområdet.  Ferdselen i leiren vil øke som følge av rydding og 

formidling.  Det kan være en utfordring for løse og faste levninger tett oppunder overflaten.  

Piggtrådrester «in situ» er for øvrig en utfordring for forsvarlig beiting av arealet. 

Eventuelle problemer som følge av en vedtaksfredning bør forebygges ved utarbeiding av en 

skjøtsels- og formidlingsplan for «russefangeleiren» på Trondenes. 
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Interaktivt kart 
Et utvalg av kartfilene fra «russefangeleiren» på Trondenes er tilgjengelig på et interaktivt 

kart der en kan klikke på objektene å få opp ulik informasjon om disse.  En kan også skru på 

eller av kartlag, endre farger etc.  Det er mulighet for å legge til ytterligere informasjon som 

aktive lenker til foto eller dokumenter i «popup» boksene på det interaktive kartet (slikt 

innhold er ikke etablert pt).  Det interaktive kartet er laget som et forsøk med ArcGIS online.  

Linken under er noe tilfeldig og kan derfor bli flyttet. 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=d35162061afc46eab1fe0e80098f59ec 

 

 

Arkeolog Lars Erik Narmo 

Narmo Arkeologitjenester 

19. februar 2013 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=d35162061afc46eab1fe0e80098f59ec
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Tabell strukturer 

ID 
U_
ID Type STØRRELSE BESKRIVELSE TOLKNING FOTO GEOMETRI 

1 1 Brakkefundament 15,15 x 5,6 m 

Ringmur av betong/steinmur fuget med betong 
opptil 0,25 cm høy.  Innvendig betongsåle.  
Pipefundament i betong 2 m fra SV gavlvegg. 

Opprinnelig 
fangebrakke ombygget 
til spesialfunksjon 
(vaskeri?) 1436 - 1444 pol 

1 2 
Tilbygg til 
brakkefundament 10,6 x 3,0 m 

Steinmur fuget med betong markert som to rom 
med høydeforskjell 0,7 m. NØ rom er en 
betongsåle 3,7 x 3,0 m med en åpen betongkum 
0,7 x 0,7 m, 0,8 m dyp. Vaskerom 1445 - 1449 pol 

2 1 Brakkefundament 14,7 x 5,8 
Ringmur av betong  opptil 0,66 m høy med 
innvendig betongsåle 

Opprinnelig 
fangebrakke ombygget 
til spesialfunksjon 1450 - 1456 pol 

2 2 
Sammenrast 
teglpipe 2,25 x 2,0 m 

Sammenrast pipefundament av tegelstein og rester 
av betongpipe, 0,5 m høy Teglsteinspipe 1460 - 1461 pol 

3 1 Brakkefundament 15,0 x 5,8 

Ringmur av betong opptil 0,40 m høy med 
innvendig betongsåle.  3,2 m fra SV gavel 
pipefundament av betong 

Opprinnelig 
fangebrakke ombygget 
til spesialfunksjon med 
stor teglovn 1460 - 1464 pol 

3 2 Røys av tegel 4,6 x 4,5 m 

Tilnærmet kvadratisk røys av tegl med rester av 
betongfuging opptil 1,0 m høy.  Ved to av hjørnene 
i teglsteinsrøysa som grenser til bygning 3/2 står to 
vertikale L-bjelker av jern. Bakerovn? 1465 - 1467 pol 

4 1 Brakkefundament 18,3 x 6,3 m 

Ringmur av betong opptil 0,40 m høy med 
innvendig betongsåle.  Langs lengdeaksen av 
bygningen er det påvist fire betongpiper. Kjøkken 1471 - 1483 pol 

5 1 Brakkefundament 14,9 x 5,8 m 

Ringmur av betong opptil 0,40 m høy med 
innvendig betongsåle.  Langs langvegggen mot SØ 
viser spor i betongen at  treveggen har vært 20 cm 
tykk (ingen spor etter innvendig pipe) Fangebrakke 1484 - 1491 pol 

6 1 Brakkefundament 15,35 x 5,9 m 
Ringmur av betong opptil 0,35 m høy med 
innvendig betongsåle.  Overtorvet med nedfallede Fangebrakke 1492 - 1497 pol 
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ID 
U_
ID Type STØRRELSE BESKRIVELSE TOLKNING FOTO GEOMETRI 

trær, stedvis vanskelig å avgrense (ingen spor etter 
innvendig pipe) 

7 1 Brakkefundament 14,9 x 5,9 m 

Ringmur av betong opptil 0,40 m høy med 
innvendig betongsåle.  Betongen i ringmuren er 
svært oppsmuldret utvendig. Fangebrakke 1498 - 1504 pol 

8 1 Brakkefundament 15,15 x 5,9 m 

Ringmur av betong opptil 0,30 m høy med 
innvendig betongsåle.  Overgrodd/noe vanskelig å 
avgrense Fangebrakke 1505 - 1510 pol 

9 2 Fylling/inngangsparti 3,0 x 2,2 m 

Utstikkende fylling fra terrassekant bygget av stein 
og jord.  Fyllingen ligger 0,8 m over nivået for 
sumpen der brakke 9/1 må ha stått.  Fyllingen kan 
markere et inngangsparti. Inngang 1516 - 1517 pol 

9 1 
Brakkefundament, 
ikke synlig Uviss 

Ingen synlige spor i terrenget bortsett fra 9/2.  
Bygningen er imidlertid klart markert på flybilde 
1943.  Arealet er en sump og bygningen har trolig 
stått på trepåler, jf.skråbilde 1945.  1514 - 1515 pol 

10 1 Brakkefundament 15,15 x 5,9 m 

Ringmur av betong opptil 0,50 m høy med 
innvendig betongsåle.  Betongsålen er stedvis 
oppsmuldret.  Tufta ligger i sumpet område.  
Vanskelig å avgrense på grunn av store 
trær/torvdannelse. Fangebrakke 1511 - 1513 pol 

11 1 Brakkefundament 13,3 x 6,8 m 

Syllmur av stein opptil 0,20 m høy med innvendig 
stein-  jordgulv.  Diffus markert  tuft, mest tydelig 
langs SØ lanvegg/SØ hjørne.  NV langvegg 
markert av stein i overflaten.  Uklart om det er stein 
inntil vegglinjen eller del av syllmur. Lager/verksted 1518 - 1524 pol 

12 1 Brakkefundament 15,1 x 5,7 m 

Ringmur av stein fuget med betong opptil 1,94 m 
høy.  Toppen av ringmuren ligger over innvendig 
steinfylling og bygningen har derfor trolig hatt 
innvendig tregulv.  Stolpefundament av betong i 
murkronen viser at dimmensjon reisverk er 10,5 x 
10,5 cm. Fangebrakke 1525 - 1533 pol 
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ID 
U_
ID Type STØRRELSE BESKRIVELSE TOLKNING FOTO GEOMETRI 

13 1 Brakkefundament 15,15 x 5,9 m 
Ringmur av stein opptil 0,20 m høy uten innvendig 
betongplate.  Overgrodd/vanskelig å avgrense Fangebrakke 1534 - 1536 pol 

14 1 Brakkefundament 15,20 x 5,9 m 

Ringmur av stein fuget med betong opptil 0,55 m 
høy (0,66 cm bred).  Forsenkning 
innvendig/ringmuren er ikke fylt med stein.  Brakka 
har derfor trolig hatt innvendig tregulv. Fangebrakke 1537 - 1541 pol 

15 1 Brakkefundament 25,0 x 8,3 m 

Ringmur av stein fuget med betong opptil 0,40 m 
høy (0,50 cm bred).  Ringmuren er fjernet med 
unntak av SV gavlvegg med hjørne av 
langveggene.  Ei røys 10 m SØ for tufta er trolig 
redeponert grunnmur.  Brakka har hatt tregulv. Fangebrakke 1542 - 1544 pol 

16 1 Betongsåle, latrine 14,6 x 3,3 m 
Betongsåle overgrodd, knapt synlig.  Ved SØ 
hjørne er det tydlig en renne i betongplaten. Latrine 1549 - 1551 pol 

17 1 Betongsåle, latrine 13,6 x 3,0 m Betongsåle overgrodd, knapt synlig. Latrine 1547 - 1548 pol 

18 1 Fundament Finnetelt Diameter 6,0 m 

Sirkulær tuft, knapt synlig.  Redeponerte masser 
fra brakkefundament 15/1 ligger over tufta i NV.  
Antydning til sirkulær avgrensning, men svært 
utydelig. Finnetelt 1546 pol 

19 1 Fundament Finnetelt Diameter 6,0 m 

Sirkulær forsenkning, tydelig markert i SV halvdel 
opptil 0,60 m dyp i forhold til terrenget omkring.  
NØ halvdel i flukt med terrenget/utydelig markert.  
Ligger 3,3 m fra brent stolpe som markerer  
leirgjerdet. Finnetelt 1545 pol 

20 1 Fundament vakttårn 3,95 x 3,70 m 

Fire betongfundmenter, hver på 0,80 x 0,80 m, 
med høyde henholdsvis 0,2, 0,5, 0,7 og 0,8 m.  I 
sentrum av hver betongkloss faststøpt en vertikal 
gjenget jernbolt med diameter 1,8 cm. Vakttårn 1556 - 1562 pol 

21 1 Fundament vakttårn 3,9 x 3,6 m 

Fire betongfundmenter, hver på 0,70 x 0,70 m, 
med høyde opptil 0,71 m.  Jernbolter med gjenger 
er faststøpt sentralt i hvert fundament. Vakttårn 1625 - 1629 pol 
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23 1 Tuft 3,9 x 3,8 m 

Steinmur, tilnærmet rektanguler med høyde opptil 
1,1 m.  Inngang fra SØ.  Muren er bygget av runde 
stein av varierende størrelse og torv synes brukt 
som byggemateriale i murkrona.  SV hjørnet har 
rast utover stien omkring leiren. Vaktbu? 1552 - 1555 pol 

49 1 "Russekirka" 20,0 x 12,0 m 

Bygning med vegger bygget av stein fuget med 
betong.  Veggene er 0,50 m tykke. Bygningen har 
hatt skråtak av treverk, jf. foto.  Taketet er 2,20 m 
over nivå gulv  innvendig.  Inngang i SV gavlvegg 
(nærmere beskrivelse, jf tekst) Lager 1592 - 1602 pol 

50 1 Fundament Finnetelt 
Diameter 
5,1/6,2 m 

Regelmessig sirkulær tuft markert av 0,2 - 0,3 m 
høy og 0,6 m bred voll av stein.  Ytre mål 6,2 m, 
indre mål 5,1 m.  Tufta ligger på en avlang fylling 
tett inntil bergskjæring i bakkant. Finnetelt 1586 - 1587 pol 

51 1 Fundament Finnetelt 
Diameter 
5,2/6,5 m 

Regelmessig sirkulær tuft markert av 0,2 - 0,3 m 
høy og 0,5 m bred voll av stein.  Ytre mål 6,5 m, 
indre mål 5,2 m.  Tufta ligger på en avlang fylling 
tett inntil bergskjæring i bakkant. Finnetelt 1584 - 1585 pol 

52 1 Fundament Finnetelt 
Diameter 
5,2/6,3 m 

Regelmessig sirkulær tuft markert av 0,15 . 0,2 m 
høy og 0,3 m bred voll av stein.  Ytre mål 6,3 m, 
indre mål 5,2 m.  Tufta ligger på en avlang fylling 
tett inntil bergskjæring i bakkant. Finnetelt 1582 - 1583 pol 

53 1 Brakkefundament 8,8 x 4,2 m 

Ringmur av betong opptil 0,2 m høy med innvendig 
betongplate.  Trapp mit på langveggen mot veien, 
et trinn 1,22 m bred. Leiradministrasjon 1578 pol 

53 2 Brakkefundament 4,7 x 3,7 m 

Ringmur av betong opptil 0,2 m høy med innvendig 
betongplate. Ligger ca 0,3 m høyere enn  53/1 og 
markerer trolig et tilbygg til denne bygningen. Leiradministrasjon 1579 pol 

54 1 Brakkefundament 7,9 x 4,6 m 

Ringmur av betong opptil 0,60 m høy, 0,2 - 0,3 m 
bred.  Ingen fylling innenfor ringmuren og 
bygningen må ha hatt tregulv. Leiradministrasjon 1572 - 1574 pol 

55 1 Tuft 4,5 x 4,2 m 
Diffus tuft markert av voll, opptil 0,3 m høy.  Ligger 
inntil kant skjæring. Uviss 1617 pol 
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56 1 Tuft 4,2 x 3,6 m 

Diffus tuft avgrenset av to parallelle voller opptil 0,2 
- 0,3 m høye.  Bakkanten av tufta ligger på  
skjæringskant. Uviss 1621 pol 

57 1 
Bygning, ikke 
gjenfunnet Uviss 

 Bygning interpolert fra skråfoto 1945, ikke påvist i 
terrenget.   pol 

58 1 Brakkefundament 7,9 x 7,2 

Ringmur av stein opptil 0,2 m høy og 0,45 cm  
bred.  Uten innvendig jordfylling og bygningen må 
ha hatt tregulv.  SV hjørnet av tufta er fjernet av 
senere massetak.   Pipefundament av betong 
påvist. Ledninger/el-intallasjoner synlig 

Verksted/lager elektrisk 
installasjon 1563 - 1568 pol 

63 1 Betongsåle, latrine 11,7 x 2,8 m Betongsåle, overgrodd/knapt synlig Latrine 1498 - 1499 pol 

66 1 Tilbygg 4,2 x 3,6 m 
Tufta er diffust avgrenset foruten to betongklosser 
hver med størrelse 0,5 x 0,5 m, 0,34 m høye  1469 pol 

67 1 Tilbygg 8,2 x 4,5 m 
Diffus tuft, knapt synlig på overflaten.  Bygningen 
har  trolig sammenheng med tegelsteinsrøysa 3/2.  1468 pol 

70 1 Brakkefundament 5,25 x 4,7 m 

Ringmur av betong opptil 0,2 m høy med innvendig 
betongplate.  Betongplaten ligger 12 cm høyere 
enn 53/1 Leiradministrasjon 1580 - 1581 pol 

71 1 Trapp  Steintrapp overvokst, 2,0 m bred. Trapp 1705 - 1706 pol 

72 1 Trapp  
Steintrapp der bredden på øverste trinn ned mot 
repo er 1,40 m.  Nedre del er 2,0 m bred Trapp 1702 - 1704 pol 

73 1 Trapp  
Overvokst steintrapp, vanskelig å se trinnene. 
Bredde 2,0 m. Trapp 1699 - 1701 pol 

75 1 Brakkefundament  8,2 x 4,65 m 

Ringmur av stein fuget med betong opptil 0,50 m 
høy, 0,46 cm bred.  Langveggen mot veien i SØ 
delvis ødelagt. Muren er noe asymetrisk.  
Betongtrapp med to trinn i SØ-hjørne, 1,6 m bred.  
Ringmur ikke fylt med stein og bygningen må ha 
hatt tregulv. Leiradministrasjon 1574 - 1577 pol 

76 1 Brønn  4,5 x 3,2 m 

Betongmur med betongdekke opptil 0,4 m høy.  
Ved SØ hjørnet er det en luke av finer 0,85 x 0,74 
m. Brønn 1589 - 1591 pol 
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77 1 Avfallsdynge 33 x 18 m 

Langstrakt dynge av avfall deponert fra 
terrassekant utover skråning.  På overflaten er 
dyngen markert av mye sammenkveilet piggtråd 
som trolig er deponert etter rydding av fangeleiren.  
Finere porselen, flasker etc. har annen kontekst 

Avfallsdynge 1940 - 
1946 1603 - 1616 pol 

78 1 Brønn 4,5 x 4,4 m 

Betongplate som ligger på en steinfylling, opptil 
0,35 m høy.  Sentralt i bakkant av betongplaten er 
et betonglokk 2,25 x 1,40 m, 0,22 m tykt. Brønn 1618 - 1620 pol 

79 1 Brønn 3,3 x 2,9 m 
Betongmur med betongplate 0,66 m høy.  Ved SØ 
hjørne et lokk av tre 0,90 x 1,10 m. Brønn 1622 - 1624 pol 

80 1 Brønn 1,0 x 0,8 m Åpen betongkum. Brønn 1457 - 1458 pol 

81 1 Stolpefundament 
0,90 x 0,44 m, 
høyde 0,50 m. 

Betongfundament med hull til rund stolpe med 
diameter 16 cm 

Fundament for 
lysstolpe i leiren, kan 
ha ligget utenfor 
leirgjerdet i 1945 1677 pkt 

82 1 Stolpefundament 
0,53 x 0,40 m, 
høyde 0,30 m 

Betongfundament med hull til rund stolpe med 
diameter 15,5 cm 

Fundament for 
lysstolpe i leiren, kan 
ha ligget utenfor 
leirgjerdet i 1945 1676 pkt 

83 1 Stolpefundament 
0,50 x 0,40 m, 
høyde 0,40 m 

Betongfundament med hull til rund stolpe med 
diameter 17,0 cm 

Fundament for 
lysstolpe i leiren, kan 
ha ligget utenfor 
leirgjerdet i 1945 1675 pkt 

84 1 Stolpefundament 
1,05 x 1,0 m, 
høyde 0,90 m 

Betongfundament med hull til rund stolpe med 
ukjent diameter (hullet er gjenbrukt til skiltstang av 
metall) 

Fundament for 
lysstolpe inntil leirsti 1678 pkt 

85 1 Stolpefundament 
0,70 x 0,70 m, 
høyde 0,40 m 

Betongfundament med hull til rund stolpe med 
diameter 17,0 cm 

Fundament for 
lysstolpe inntil leirsti 1679 pkt 

86 1 Stolpefundament 
0,76 x  0,72 m, 
høyde 0,70 m 

Betongfundament med hull til rund stolpe med 
diameter 21,0 cm 

Fundament for 
lysstolpe inntil leirsti 1680 pkt 

87 1 Leirgjerde  
Betongfundament 0,52 x 0,43 m, 0,33 m høy.  Hull 
til firkantet stolpe 9,0 x 9,0 cm. Gjerdepunkt, portstolpe 

1681, 1683 - 
1684 pkt 

88 1 Leirgjerde  
Stein/betongfundament 0,76 m i diameter med 
halvmåneformet hull 18 x 11 cm Gjerdepunkt, portstolpe 

1685, 1689, 
1683 pkt 
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89 1 Stolpefundament 
0,79 x 0,76 m,  
høyde 0,70 m 

Betongfundament med hull til rund stolpe med 
diameter 22,0 cm 

Fundament for 
lysstolpe inntil leirsti 1686 pkt 

90 1 Stolpefundament 
0,70 x  0,66 m, 
høyde  0,60 m 

Betongfundament med hull til rund stolpe med 
diameter 19,0 cm 

Fundament for 
lysstolpe inntil leirsti 1687 pkt 

91 1 
Sekundær fylling 
kirkegård  Deponering av jordmasser og avfall fra kirkegården 

Sekundær 
aktivitet/forstyrret 
kontekst 

1688 - 1692, 
1697 pol 

92 1 Stolpefundament 
0,40 x 0,40 m, 
høyde 0,15 m 

Betongfundament med hul til rund stolpe med 
diameter 18,0 cm 

Fundament for 
lysstolpe i leiren, kan 
ha ligget utenfor 
leirgjerdet i 1945 1709 pkt 

93 1 Terrassekant  Steinmur, opptil 1,4 m høy  1710 linje 

94 1 Terrassekant  Steinmur  1711 linje 

95 1 Terrassekant  Steinmur  1712 linje 

96 1 Terrassekant  Skråning/skjæring jordbakke  1713 linje 

97 1 Terrassekant  Skråning i jordbakke/sprengt skrent  1714 linje 

98 1 Terrassekant  Steinmur  1715 linje 

99 1 Terrassekant  Steinmur  1716 linje 

100 1 Terrassekant  Skråning/steinmur  1717 linje 

101 1 Stolpefundament 
0,62 x 0,60 m, 
høyde 0,26 m 

Betongfundament med hull til rund stolpe med 
diameter 20,0 cm 

Fundament for 
lysstolpe inntil leirsti 1718 pkt 

102 1 Terrassekant  Steinmur  1719 linje 

103 1 Terrassekant  Steinmur  1720 linje 

104 1 Terrassekant  Jordskråning  1721 linje 

105 1 Terrassekant  Steinmur  1722 linje 

106 1 Terrassekant  Steinmur  1723 linje 

107 1 Terrassekant  Skråning, trolig steinmur  1724 linje 

108 1 Terrassekant  Steinmur  1725 linje 

109 1 Terrassekant  Jordskråning  1726 linje 

110 1 Leirsti     Linje 

111 1 Leirgjerde  Piggtrådfeste av jern i grøft Gjerdepunkt 1727 pkt 

112 1 Leirgjerde  Piggtrådfeste av jern Gjerdepunkt 1728 pkt 
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113 1 Leirgjerde  Piggtråd på stein Gjerdepunkt 1729 pkt 

114 1 Leirgjerde  Stående trestolpe 
Gjerdepunkt, leirgjerde 
1945 1730 pkt 

115 1 Leirsti     Linje 

116 1 Leirsti     Linje 

117 1 Leirgjerde  Grop, trolig stolpefundament Gjerdepunkt  pkt 

118 1 Leirgjerde  Piggtråd Gjerdepunkt 1732 pkt 

119 1 Leirgjerde  Piggtråd Gjerdepunkt 1733 pkt 

120 1 Leirgjerde  Piggtråd Gjerdepunkt 1734 pkt 

121 1 Leirgjerde  Piggtrådfeste av jern Gjerdepunkt 1735 pkt 

122 1 Leirgjerde  Piggtrådfeste av jern Gjerdepunkt 1736 pkt 

123 1 Leirgjerde  Trestolpe Gjerdepunkt 1737 pkt 

124 1 Leirgjerde  Jernstolpe, står midt i leirstien 
Gjerdepunkt, 
sekundært oppsatt 1738 pkt 

125 1 Leirgjerde  Betongsokkel med hull Gjerdepunkt 1739 pkt 

126 1 Leirgjerde  Betongsokkel med hull Gjerdepunkt 1740 pkt 

127 1 Leirgjerde  Steinsokkel fuget med betong med hull Gjerdepunkt 1741 pkt 

128 1 Leirgjerde  Betongsokkel med jernskoning Gjerdepunkt 1742 pkt 

129 1 Leirgjerde  Betongsokkel Gjerdepunkt 1743 pkt 

130 1 Leirgjerde  Betongsokkel med firkantet hull 12,0 x 12,0 cm Gjerdepunkt 1744 pkt 

131 1 Leirgjerde  Betongsokkel Gjerdepunkt 1746 pkt 

132 1 Leirgjerde  

Trestolpe m. brannspor.  Forholdet mellom denne 
stolpen og 130 viser at avstanden mellom indre og 
ytre leirgjerde er 2,0 m Gjerdepunkt 1745 pkt 

133 1 Leirgjerde  Steinsokkel fuget med betong med jernskoning Gjerdepunkt 1747 pkt 

134 1 Leirgjerde  Steinsokkel fuget med betong med jernskoning Gjerdepunkt 1748 pkt 

135 1 Leirgjerde  Steinsokkel fuget med betong med jernskoning Gjerdepunkt 1749 pkt 

136 1 Bergskjær/jordvoll  Jordvoll deponer på et bergskjær   pol 

137 1 Leirgjerde  Jern for feste av piggtråd 
Gjerdepunkt, 
sekundært oppsatt? 1750 pkt 

138 1 Leirgjerde  Jern for feste av piggtråd 
Gjerdepunkt, 
sekundært oppsatt 1751 pkt 
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139 1 Leirgjerde  Jern for feste av piggtråd 
Gjerdepunkt, 
sekundært oppsatt 1752 pkt 

140 1 Leirgjerde  Jernkrok for feste av piggtråd 
Gjerdepunkt, leirgjerde 
1945 1753 pkt 

141 1 Avfallsdynge 10 x 5 m 

Avfallsdynge deponert fra terrassekant utover 
skjæring.  Materialet skriver seg rimeligvis fra 
aktivitet på fortet 1940 - 1946. 

Avfallsdynge 1940 - 
1946  pol 

142 1 Gjerde kirkegård  

Steinfundament av betong 0,60 x 0,54 m, høyde 
0,30 m.  Firkantet hull 11,0 x 11,0 cm og 
inskripsjon 1941 og 1945 

Gjerdepunkt kirkegård 
1945 1754 pkt 

143 1 Gjerde kirkegård  Steinfundament med inskripsjon, jf. 142 
Gjerdepunkt kirkegård 
1945 1755 pkt 

144 1 Gjerde kirkegård  Steinfundament med inskripsjon, jf. 142 
Gjerdepunkt kirkegård 
1945 1755 pkt 

145 1 Minnestøtte  
Minnestøtte over sovjetiske krigsfanger, oppsatt i 
1945 (se egen beskrivelse) Minnestøtte 1756, 1761 pkt 

146 1 Leirgjerde  Jernstolpe, står i leirstien 
Gjerdepunkt, 
sekundært oppsatt  pkt 
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Foto, kontaktkopier. 
Billedtekst, jf. tabell.  Alle foto Gunhild Hovin, Hovind Kulturminneforvaltning 
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Innledning 
På kollen mellom Laugen i sør og Altevågen i nord lå leiren for den paramilitære 

Organinsasjon Todt under Andre Verdenskrig. Organisasjon Todt organiserte og hadde 

ansvaret for byggingen av Batterie Trondenes/ Batterie Theo. I forbindelse med internering av 

internt fordrevne flyktninger etter brenning av Nord-Troms og Finnmark ble leiren tatt i bruk 

som flyktningeleir. Kulturminnet ID 213321 har med andre ord hatt to klart adskilte 

bruksfaser.  

Det ble først gjort registreringer i felt av synlige strukturer i området. Disse er målt inn med 

Trimble/ GPS. Tydelige strukturer som grunnmurer og trapper er også dokumentert gjennom 

tegning, oppmåling og foto. På bakgrunn av dette vil det kunne være strukturer fra begge 

bruksfasene i registreringene.  

På bakgrunn av fotomateriale er bygninger digitalisert inn på kart for å illustrere 

bygningsmassen i området for begge bruksfaser. For leirens utstrekning under Andre 

verdenskrig er det tatt utgangspunkt i et flyfoto fra 1943. For leirens utstrekning i perioden 

1945-51 er det tatt utgangspunkt i flere foto. Nøyaktigheten og kvaliteten i disse 

digitaliseringene er ikke høy, men gir et godt innblikk i de forskjellige bruksfasenes 

mektighet.  

Det er ikke gjort forsøk på tolkning av bygningenes funksjoner, med unntak av latrinene som 

har sitt særegne preg. Noen tolkninger har tidligere blitt gjort, men det gjenstår fortsatt en del 

forskning og kildegransking på materialet, både for perioden 1940-45 og 1945-51.   

Registrerte kulturminner i terrenget 
På flybilde fra 1943 er det mulig å identifisere rundt 25 bygninger. Enkelte av disse 

bygningene har hatt grunnmurer av naturstein med betong, noen har hatt betongsåle, mens 

andre igjen trolig har hatt lettere forankring som søyler eller tørrsteinmur. Ved registrering i 

felt er kun klart tolkbare strukturer tatt med, som grunnmurer, hustufter, støttemurer, trapper, 

veger og grøfter. Enkelte mindre strukturer har kun kartfesting. 

Registrerte strukturer av betong eller naturstein og betong kan i all hovedsak relateres til 

bygninger som var oppført i 1943. Det synes derfor rimelig å anta at alle bygninger som har 

kommet til etter dette (i flyktningeleirperioden) har hatt svært lette grunnkonstruksjoner som 

stolper/ søyler av tre eller stein uten bindemiddel.  
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Registrerte kulturminner tilknyttet Todt-leiren og flyktningeleir 
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1) Hustuft  

 
Plantegning hustuft (1) 

 
Tuta fremstår som en markant forsenkning i terrenget og med svake voller rundt, rektangulær 

og 0,1 – 0, 5 meter dyp. Tufta skrår noe mot søvest - +/- 0,6 meter. «Tilbygg» mot nordøst. 

Antydning til grop/fundament etter midten av tufta. 
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2) Grunnmur 

 
Grunnmur (2), Støpt ringmur, delvis synlig/noe nedgrodd 

 

3) Trapp 

 
Trapp (3), sett fra veien  

Trappa er bygd av sprengstein og naturstein, fuget med betong. 
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Plantegning trapp (3) 

 

4) Støttemur 

 
Støttemur (4), øst for trapp (3) 

Høyde rundt en meter, avtagende til null øst for grunnmur 2. Noe skadet på midten. 

Sprengstein og naturstein fuget og murt med betong 
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5) Støttemur 

 
Støttemur (5) vest for trapp (3), naturstein og sprengt stein delvis fuget med betong 

 

6) Stolpefundament 

 
Stolpefundament (6)  

Støpt i betong med spor av trestolpe i midten (ca. 12 cm høy). Høyde ca. 0,1-0,55 meter.   
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Plantegning grunnmur (2), støttemur (4) stolpefundament (6) og støttemur (10) 

 

7) Grunnmur 

 
Grunnmur (7)  

Murt av sprengstein fuget og avrettet med betong. Høyde opp til 1,35 meter 
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8) Trapp 

 
Trapp (8)  

Murt av sprengstein med betong. Noen løse steiner. 

 
Plantegning grunnmur (7) og trapp (8) 
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9) Internveg 

 
Spor etter vei mellom grunnmur (2) og (7). Svært nedgrodd. 

 

10) Støttemur 

 
Støttemur (10) for vei (9) mellom grunnmur 2 og 7 
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11) Grunnmurer 

 
Plantegning, nordøstre del av grunnmur (11) 

 

 
Kjellermur (11) i betong med søyler, dragere og dekke i armert betong.  

Armeringen har dårlig overdekning og ligger synlig og rustet i partier under dekke og i 

dragerne. Støpt gulv og støpte delevegger. Sørvestre del av kjellermuren er sammenrast. 
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12) Grunnmur 

 
 

13) Trapp og støttemur 
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14) Trapp 

 
 

15) Fundament 
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Plantegning grunnmur (12), trapp og støttemur (13), trapp (14) og fundament (15) 

 

16) Inngang bunker(?) 
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17) Inngang bunker(?) 

 
 

18) Hustuft/ grunnmur 
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19) Støttemur og trapp 

 

 
Grunnmur (18), støttemur og trapp (19) 

Naturstein/ sprengstein med bindemiddel betong. 
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20) Latrine 

 
 

 
Plantegning latrine (20) 
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21) Latrine 

 
 

 
Plantegning latrine (21) 
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22) Hustuft 

 
 

23) Støttemur, trapp og murelement (?) 

  
Trapp og støttemur (23)    Murelement (23) 
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Plantegning grunnmur (22), støttemur, trapp og murelement (23) 

Murt av sprengstein stort sett uten bindemiddel. Platt foran trappa og fundamentet er støpt 

betong. 

 

 

24) Planert terrasse med pipefundament  Kun kartfestet 

 

25) Liten ringmur     Kun kartfestet 

 

26) Liten ringmur     Kun kartfestet 

 

27) Sammenrast liten mur   Kun kartfestet 

 

28) Internveg     Kun kartfestet 
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29) Latrine 

 
 

30) Trapp/ platting(?) 
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Plantegning latrine (29) og trapp med platting (30) 

 

31) Jordvoll, mulig hustuft  Kun kartfestet 

 

32) Betongsøyle   Kun kartfestet 

 

 

 

33) Grunnmur 
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34) Trapp 

 
 

 
Plantegning grunnmur (33) og trapp (34) Støpt ringmur og trapp 

 

35) Ringmur  Kun kartfestet 
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36) Voll/ hustuft 

 
Hesteskoformet jord- og steinvoll. Åpner seg mot sør, gulvplan fortsetter. Mye skrot inni 

(fylling ?) 

 

 
Plantegning voll/ hustuft (36) 

  



26 

 

26 

 

37) Betongplatting 

 
Betongdekke lagt oppå tørrmur med et betongfundament oppå. Flere jernbolter i 

betongfundamentet. På de to nedre hjørnene er det støpt to kvadratiske fundamenter som 

delvis overlappes av betongplata (ikke i kontakt). 

 
Plantegning Betongplatting (37) 
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38) Hustuft 

 
Natursteinsmur uten bindemiddel i forkant, grop som kan tyde på mulig kjeller under 

halvparten av bygningen. 

 

 
Plantegning hustuft (38) 
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39) Betongsøyle (stolpefundament (?)) 

 
 

40) Grunnmur 

 
Mur etter midten i betong, ellers natur/spengstein med bindemiddel betong. 
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Plantegning grunnmur (40) og brønn (42) 

 

41) Latrine 
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Plantegning latrine (41) Støpt ramme i midten og platt, ringmur i stein under platt 

 

42) Brønn 
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43) Støttemur 

 
 

44) Betongplatt med pipefundament 
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45) Betongplatt 

 
Betongplate ca. 15 cm. tykk, ligger litt på skrå. 

 

 
Plantegning betongplatter (44) og (45) 
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46) Latrine 

 
 

 
Plantegning latrine (46) 

 

47) Grøft   Kun kartfestet 
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48) Vannmagasin (?) 

 
49) Brønn 
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Plantegning vannmagasin (48) og brønn (49) 

 

50) Grøft  Kun kartfestet 
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Utenfor fredningsområdet 

51) Ringmur 

 
 

52) Mulig ringmur  Kun kartfestet 

 

53) Stolpefundament Kun kartfestet 

 

54) Stolpefundament Kun kartfestet 

 

55) Jordvoller, mulig hustuft 
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Bygninger 1943 
Bygningene på kartet «Bygninger 1943» er digitalisert fra et flyfoto som trolig er tatt 

sommeren 1943. Bakgrunn for dateringen av bildet er den åpne og fortsatt uferdige 

vannledningsgrøfta som går gjennom området, og som skal ha vært lagt i 1943. Det knytter 

seg noe usikkerhet til om dette er et engelsk etterretningsfoto eller om det kan være et tysk 

foto som i etterkant kan ha fått engelsk påskrift.  

 

 
Flyfoto 1943        Foto: Sør-Troms Museum 

Enkelte bygninger er tegnet inn etter klart definerbare takflater mens andre er tatt inn på 

bakgrunn av slagskygge. Det vil uansett knytte seg noe usikkerhet til disse registreringene og 

en unøyaktighet på 2-3 meter må påregnes. For de tilfeller der grunnmuren er synlig i 

terrenget, er det denne som er digitalisert inn på kartet, her vil nøyaktigheten være +/- 0,5 
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meter. Hovedpoenget er å illustrere Organisasjon Todt leirs dokumenterbare utbredelse. Det 

må poengteres at alle bygningene fra flyfotoet er digitalisert, med unntak av fangeleiren, og at 

ikke alle disse nødvendigvis har vært disponert av Organsiasjon Todt. 

 

 
Bygninger 1943 
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Tolkningsforslag i Kristian Floers artikkelen «Minnestøtten over russiske fanger på 

Trondenes» i Årbok for Harstad 2006. Skissen er datert 30/01-1943. 

 

 
Skisse av fangeleir og Org. Todt-leir   Kristian Floer 2006 (Årbok for Harstad 

2006) 
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Bygninger 1945-51 
Bygningene på kartet «Bygninger 1945-51» er inntegnet etter flere (skrå-) bilder etter krigens 

slutt, både fra bakken og fra fly. Det vil derfor knytte seg større usikkerhet til bygningenes 

plassering og størrelse. 

 
Bygninger 1945-51 

 

Hovedpoenget er å illustrere flyktningeleirens største dokumenterbare utbredelse på bakgrunn 

av tilgjengelige foto. Det må poengteres at bildene har avstand i tid, slik at bygninger som 

f.eks. fremstår på bilde fra 45/46, ikke nødvendigvis finnes på bilde fra 50. Kartfremstillingen 

viser et minimum av bygninger som har stått i området i perioden 1945-1950. 

Til sist presenteres ei udatert kartskisse over «Trondenesleiren» som muligens viser leirens 

utstrekning på sitt største. 
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Bildet er trolig tatt i 1946  Foto: Humphery Holst-Roness, Sør-Troms Museum 

 

 
Flyfoto 1950     Foto: Telemark flyselskap 
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Flyfoto 1950     Foto: Telemark flyselskap 

 
Flyfoto 1950     Foto: Telemark flyselskap 

 
Flyfoto 1950     Foto: Telemark flyselskap 
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Udatert planskisse over «Trondenesleiren»    Kilde: Sør-Troms Museum 

 

Skissen viser over 100 bygninger innenfor fredningsgrensen, tilhørende flyktningeleiren. Da 

er ikke bygningene i fangeleiren medregnet. Dersom skissen viser bygninger som har stått 

samtidig, må denne være gjort før brenningen av fangeleiren i 4. juli 1946. 



 

 



 

 

Troms fylkeskommune 
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Stiftsgården, SEFRAK 1901-504-11, Bygningsnr. 12474814, ID 213252-1 

 
Stiftsgården 

Bygningen skal være oppført i 1869. Huset ligger sammen med jordkjelleren og Bårdstua på 

gårdshaugen like ovenfor Trondenes kirke. 

     
De tre stuene i 1. etasje  Gangen i 2. etasje   Loftet 

Bygningen står på en kraftig steinmur, muligens med deler fra middelalder. Under midten av 

huset er det full kjeller. Utvendig er bygningen i svært opprinnelig stand. Det meste av panel, 

vinduer og detaljering ser ut for å være fra byggetidspunktet. På taket ligger i dag glasserte 

teglsteinspanner. Innkledning av utstikk og raftkasser tyder på at taket er lagt om og muligens 

isolert (?). 

Innvendig ser planløsningen i 1. etasje ut for å være stort sett opprinnelig. Det ser ut for å 

være tatt noe større åpninger mellom stuene. I andre etasje er det gjort flere endringer, men 

ikke i strid med bygningens opprinnelige forutsetninger. Loftet er innredet i senere tid med 

skyggepanel på overflatene.  

Vedlikeholdsmessig virker bygningen å være i god stand. 

Med unntak av nyere toalettrom i 1. og 2. etasje og innredning på loftet, foreslås bygningen 

fredet med eksteriør og interiør slik den fremstår i dag. 
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Bårdstua ved Stiftsgården, SEFRAK 1901-504-12, Bygningsnr. 190432637, ID 213252-2 

  
Bygningen sett fra nord     Bygningen sett fra sør  
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Stua sett mot kjøkkenet     Stueloftet 

Bårdstua skal ifølge Sefrak-registreringen være oppført sist på 1800-tallet, men dateringen er 

usikker. Opprinnelig funksjon skal ha vært stabbur. I dag er huset innredet og tatt i bruk som 

bolig. 

Hjørnekasser og innkassing av lafting midt på veggen tyder på at den delen som i dag er stue 

er tømret, mens kjøkkendelen og loftet sannsynligvis er oppført i bindingsverk. Innvendig på 

veggene i stua er det også synlig tømmer. Bygningen står i dag på stabber av betong. Veggene 

er utvendig panelt med et liggende faspanel med not og fjær, med unntak av gavlveggen mot 

nordvest der det er tømmermannspanel. Taket er tekket med firkantskifer (diagonal). Relativt 

store takutstikk med profilerte avslutninger på åser og profilerte stikksperrer er tydelig 

sveitserstilinspirert og sannsynliggjør dateringen mot slutten av 1800-tallet.  

Bygningen virker å være i god stand og rimelig autentisk. Vinduer og ytterdør er skiftet. Pipa 

står innvendig, men er tatt ned til beslag over tak.  

Bygningen foreslås fredet utvendig og innvendig, med unntak av nye vinduer og ytterdør, 

samt ny innredning av bad, kjøkken og loft.  
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Naustet på Trondenes, SEFRAK 1901-504-9, Bygningsnr. 190448673, ID 213252-3 

   
Naustet sett fra sør  Naustet sett fra sørvest   Naustet sett fra 

nordvest 

 

   
Innvendige bilder 

Bygningen er lagt inntil et berg som danner en naturlig beskyttelse/vorr for støa mot vind fra 

øst. På den andre siden har det vært en oppmurt vorr som i dag er ødelagt. 

Naustet skal i følge Sefrak-registreringen være oppført rundt 1880. På registreringstidspunktet 

i 1992 ble det registrert et begynnende forfall. Det er i løpet av de siste årene gjort et større 

istandsettingsarbeid på bygningen der hovedkonstruksjonen i all hovedsak er beholdt og til 

dels utbedret og forsterket, mens alt panel og taktekking er skiftet. Det er også laget nye dører. 

Bygningen foreslås fredet som form og konstruksjon med de originale bærende elementer. I 

tillegg omfatter fredningen også støa og vorren.  
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Forpakterboligen   SEFRAK 1901-504-13, Bygningsnr. 12474822, ID 213252-4 

 
Forpakterboligen sett fra Trondenesveien 

 

  
Bygningen sett fra sørvest    Inngangsparti mot Stiftsgården 

  

 

   
Vinduer på loft og i trapp  Øvrige vinduer          Nyere trafostasjon og 

lagerbygg 
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Den tidligere forpakterboligen brant ned i 1930. Dagens bygning skal være satt opp samme år. 

Huset er oppført i 2 etasjer og har full kjeller. Bygningen er kledd med tømmermannspanel. 

Taket er tekket med firkantskifer. Takutstikkene er relativt små og detaljeringen for øvrig er 

beskjeden. Over vinduene er det profilerte overstykker. Vinduene i trappa og på loftet er buet 

i overkant. Dette gjelder også omramningene. Alle vindusrammene har gjennomgående 

sprosser og 6 ruter. Inngangsdøra er skiftet ut. Over døra er det et buet overstykke (vannbord). 

Stilmessig kan vel huset best karakteriseres som en enkel variant av norsk panelstil fra tidlig 

1900-tall. Bygningen er ikke gjennomgått/registrert innvendig. Ytre hovedmål er 6,98 meter x 

8,39 meter. Inngangspartiet måler 1,5 x 3,36 meter 

Ved siden av forpakterboligene er det i senere tid oppført et nytt bygg som inneholder en 

transformatorstasjon og et lager for utstyr til kirkegåden. Denne bygningen omfattes ikke av 

fredningen. 

Forpakterboligen foreslås med en eksteriørfredning med form og volum, bygningsdeler, 

materialer og detaljering.  
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Jordkjelleren på Trondenes, SEFRAK 1901-504-10, Bygningsnr. 190448029, ID 68483-

2 

  

 

   
Foto innvendig mot nordøst,  mot sørvest,   detalj av murverk 

Jordkjelleren skal ha fått sin nåværende utførelse med betongtak under krigen. Murverket 

tyder imidlertid på at veggene er betydelig eldre, sannsynligvis middelalder. På 1980-tallet ble 

det lagt inn et oppforet tregulv i bygningen og den ble brukt til utstillinger. Under tregulvet 

skal det være sand. 

Vedlikeholdsmessig ser rommet ut for å være i bra stand. Ingen tegn til setninger eller 

sprekker i muren. Utvendig er det en del løse steiner på hjørnet mot sørøst. Det ligger 

vorteplast over betongen og taket ser ut for å være tett. Det er montert to luftelyrer på taket og 

rommet virker ikke spesielt fuktig.  I jordmassene på østfasaden stikker det fram stein/mur 

lenger ute enn normal veggtykkelse skulle tilsi. 

Registrert som automatisk fredet kulturminne.   
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Kirkestua på Trondenes, SEFRAK 1901-504-6, Bygningsnr. 13087237, ID 213254-1 

  
Bygningen sett fra nordøst    Bygningen sett fra sørvest 

 

 

 
 

I følge Sefrak-registreringen skal bygningen være oppført i 1867. Det ble skiftet vinduer og 

lagt nytt gulv i 1989. Takkonstruksjonen er også forsterket med en innlagt stålbjelke som 

bjelkelaget er festet til. Under nordre del er en liten kjeller. Det er lagt ut mineralull på loftet. 

 

  
Innvendig i Kirkestua     Innvendig sett mot kjøkkenet 

Med unntak av mønebordet ser bygningen ut for å være i rimelig god stand. Ny HC-rampe er 

under bygging. 
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Med unntak av vinduene i 1. etasje og nytt kjøkken foreslås bygningen fredet både innvendig 

og utvendig med materialbruk og detaljering. 
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Klokketårnet ved Trondenes kirke, SEFRAK 1901-504-7, Bygningsnr. 190432629, ID 

213254-2 

  
Tårnet sett fra nordvest     Fasade mot sør 

 

Klokketårnet skal i følge Sefrak-registreringen være oppført rundt 1880. I første etasje er det i 

dag innredet toaletter. I andre etasje er det opphengt to klokker. Den ene fra 1856, den andre 

fra år 1500, men omstøpt to ganger – i 1747 og i 1791. 

 

   
 Innredning i 1. etasje 
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I andre etasje er klokkene plassert. Bildet til venstre viser oppover inne i tårnet. 

 

Bygningen er kledd med et vestlandspanel med kantprofil nede. Taket er tekket med spon 

(flis). 

Malingsavflassing på listverk på raft tyder på lekkasje i flistaket. Dette må istandsettes snarest 

før skadene tiltar. 

Med unntak av ny innredning med toaletter i 1. etasje, foreslås bygningen fredet både 

innvendig og utvendig. 

 

 
Tårnet sett fra sørøst 
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Utedoen ved Trondenes kirke, SEFRAK 1901-504-8, Bygningsnr. 190447855, ID 213254-

3 

   
Sett fra sørvest    Sett fra nordvest      Bygningen sett sammen 

med kirka 

 

   
Bilder fra innvendig i bygningen. Spor etter tidligere vegger i tak og på murveggene. 

Bygningen har vegger av betong med spor etter bordforskaling både inne og ute. Taket har 

torvtekking. Opprinnelige innervegger er fjernet (spor i vegg og tak). 

I følge Sefrak-registreringen skal huset være oppført rundt 1880, og dagens vegger være 

påstøp på et eksisterende bygg. Vi stiller oss noe tvilende til denne tolkningen. Ut fra 

tilgjengelig fotomateriale ser det ut for at bygningen har kommet på plass en gang i 

mellomkrigstiden. 

Vedlikeholdsmessig ser vegger og bygningsdeler som dører og vinduer ut for å være i god 

stand. Taket er imidlertid svært nedgrodd med relativt store trær som vokser i torva og råte i 

tovhaldsstokk og forkantbord. Torvtaket må taes ned, råteskadde deler skiftes og det må 

legges ny torv (og never). 

Bygningen har ikke lenger noen funksjon og kunne vært vurdert fjernet. Den representerer 

imidlertid med sin enkle form og materialbruk, tydelige tilpasning til kirka og en opprinnelig 

funksjon som i dag kun har historisk interesse, en verdi som gjør at vi likevel foreslår den 

eksteriørmessig fredet. 
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Innledning 
Innenfor fredningsområdet ligger det flere kulturminner som komplementerer Trondenes sin 

historie. Alle kulturminnene som her foreslås fredet etter kml § 15 vurderes å ha svært høy 

pedagogisk, opplevelses- og formidlingsverdi.  

 

Steinkai, ID 213234-1 

Steinkaia     Foto: Bård Andreassen, Sør-Troms Museum 

 

Kaianlegget ble bygget for å motta store maskin- og kanondeler ved bygging av Batterie 

Trondenes. Nordre og søndre del av kaia har fortsatt original front. Mot øst (hovedfront) er det 

bygget nytt, overhengende betongdekke, bygget for mottak av sprenglegemer i forbindelse med 

opprydding etter krigen. Mottaket av tunge maskin- og kanondeler foregikk på kaias sørside. 

Her er kaifronten formet for mottak av lekter. På fire betongsøyler i sjøen utenfor gikk skinner 

for traverskran slik at lastelekteren kunne legge til med front mot kaia mellom betongsøylene 

og under krana. Med dette kunne delene heises rett opp og fraktes inn på land ved hjelp av krana 

som gikk på skinner. 

 

Den originale kaifronten med innhuk for mottak av lekter foreslås fredet etter kml § 15. 

Kaifronten er bygget av større sprengstein og betong. Enkelte stein har rast ut og ligger på 

sjøbunnen utenfor. Hovedinntrykket er at kaia er i vedlikeholdsmessig brukbar stand. 
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Utsnitt fra flyfoto 1943 som viser betongsøylene i sjø  Foto: Sør-Troms Museum 

  

I dag et det kun en av de tre betongsøylene som står igjen. De øvrige ble fjernet for sikrere 

ferdsel på sjøen. Den siste oppleves også som en trussel for sjøferdsel og er i svært dårlig 

forfatning. Gjenværende søyle foreslås ikke fredet på bakgrunn av sjøsikkerhet og dens 

forfatning. 

 

 
Eneste gjenværende betongsøyle i sjø 

  

Innenfor kaianlegget ligger et steinbrudd. Her er det tatt ut stein, trolig for bygging av kaia, men 

også for å få plass til mottak av deler og utstyr. Inne i steinbruddet ligger en betongsåle hvor 

det har stått et mindre bygg. Dette bygget ble bruk i forbindelse med mottak av sprenglegemer 

i forbindelse med oppryddingen etter krigen. 
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Traverskran på steinkaia, 1942-43     Foto: Sør-Troms Museum 

 

Kanon og bunker fra Kald Krig, ID 213195 

Like ovenfor krematoriet på Trondenes ligger det en 10,5 cm kanon (SKC/32) som kan knyttes 

til kald krig. Denne ble bygget i 1953 som en del av «havneforsvaret» til Harstad. Det skulle 

egentlig bygges tre slike kanonen, men bare to ble fullført. Plasseringen av kanonen leder en til 

å anta at den var ment som nærforsvar for Trondenes fort.   

  
10,5 cm kanon utvendig    Innvendig 

 

 

I tilknytning til kanonen ligger også en bunker av uviss størrelse, inngangen er murt igjen. Det 

stikker også en jernkuppel opp fra bunkeren hvor det trolig har stått et maskingevær. Før 

inngangen til kanonrommet ligger to mindre rom, for lagring av granater. Fra disse rommene 

er det en slisse inn til kanonen for mating av ammunisjon.  

 

Selve kanonen synes å være i bra stand til tross for en del rust. Hele anlegget med kanon og 

bunker foreslås fredet etter kml § 15. 
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Inngang bunker      Maskingeværstilling 

 

Kirkegårdsmur, ID 213189 

Kirkegårdsmur rundt sørøstre del av nyere tids kirkegård ligger på det nærmeste ca. 8 meter 

nordøst for middelalderkirkegården. Den eldste delen av kirkegården lå innenfor 

fredningsgrensen ved varsel om oppstart av fredning. Etter ønske fra Kirkelig Fellesråd tas selve 

kirkegården ut av fredningen da det fortsatt vil foregå gravleggelser her, muren ligger 

imidlertid fortsatt innenfor fredningsgrensen og foreslås fredet etter kml § 15. 
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Muren er i god stand med unntak av et mindre utrast parti mot sør. 

 

Muren er et svært viktig strukturerende element i kulturlandskapet som et skille mellom det 

profane og det hellige Trondenes. 

 

Kornmagasin og kirekstuetufter, ID 213199 

Nødsårene mellom 1807 og 1814, blant annet som følge av Napoleonskrigene, førte til 

kornmangel i Norge. På sommertinget i Breivika ble det i 1811 vedtatt å opprette et 

kornmagasin for sikre seg mot lignende situasjoner. Magasinet ble tømret i 1812 og skulle ha 

plass til 500 tønner korn. Det er mest sannsynlig tufta etter dette kornmagasinet som ligger 

innenfor Altevågholmen. Ordningen ble ingen stor suksess, og opphevet i 1849. Kornmagasinet 

ble bygget noen få titalls meter fra nausttufta som mest sannsynlig rommet Asbjørn Selsbanes 

skip som ble brukt for å hente korn under kornmangelen i jernalderen. Tufta etter 

kornmagasinet foreslås fredet etter kml § 15. 
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Tuft etter kornmagasin 

 

Like sør for tufta etter kornmagasinet finnes flere mindre forsenkninger i terrenget, rundt 3 x 4 

meter store, rundt 0,4 – 0,5 meter dype. Disse er tolket å være tufter etter kirkestuer som ifølge 

skriftlige kilder skal ha ligget i Altevågen. Det skal også ha ligget kirkestuer like sør for 

Trondenes kirke men disse er ikke mulig å gjenfinne. Kirkestuene i Altevågen skal ha tilhørt 

gårdene Indre Elgsnes, Ytre Elgsnes og Røkenes. Sør for kirka skal gårdene Tovik, Breivik og 

Breistrand ha hatt kirkestuer. Tuftene etter kirkestuene i Altevågen foreslås fredet etter kml 

§ 15. 

 

 
Tufter etter kirkestuer 

 

I fjæresonen nedenfor kirkestuetuftene finnes ei nokså kraftig inngraving i nederste 

strandterrasse. En voll er tydelig mot nord, ellers ikke antydning til voll. Strukturen er tolket 

som nausttuft men er noe usikkert som kulturminne og foreslås derfor ikke fredet. 
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Mulig nausttuft nedenfor kirkestuetufter 

 

I fjæresonen nord og sør for kornmagasinet og kirkestuetuftene går det to steinvorrer som klart 

avgrenser strandsonen. Vorrene fremstår som tydelige kulturminner som strukturerende 

elementer i kulturlandskapet selv om de er noe sammenraste. Steinvorrene foreslås fredet 

etter kml § 15.   

 

 
På bildet vises begge disse steinvorrene 
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Innledning 
Foruten kulturminner som er foreslått fredet etter kulturminnelovens § 15, kjenner vi til flere 

løsfunn og legalfredete og fjernede kulturminner innenfor fredningsområdet. De legalfredete 

kulturminnene er fra jernalderen og middelalderen, mens de fjerna (løsfunn og 

metalldetektorfunn) er fra bronsealder, jernalder og middelalder. Ei fredning etter 

kulturminnelovens § 19 vil sikre et helhetlig inntrykk og opplevelse av kulturminnene mot 

nye inngrep og visuelle påvirkninger.  

 

Legalfredete kulturminner 
 

Alle legalfredete kulturminner innenfor fredningsområdet vurderes å ha svært høy 

pedagogisk, opplevelses- og formidlingsverdi.   

 

 
 

 

Middelalderkirke, kirkegård og kirkegårdsmurer, ID 85673 

 

Middelalderkirke 

Trondenes kirke ligger på sørøstsida av det smale eidet ved foten av Trondeneshalvøya. I 

følge sagaen skal kong Øystein ha fått reist ei trekirke på Trondenes i 1114. Det er ikke 

utenkelig at steinkirka som står her i dag, står på samme plass som den opprinnelige kirka. 

Middelalderkirka (steinkirka) blei trolig bygd i perioden 1180-1440. Den har rektangulært 

skip med et smalere og lavere rektangulært kor. Inntil koret i nord er et sakristi i stein, utstyrt 

med opprinnelig tønnehvelv. Koret har portaler mot sør og mot nord inn til sakristiet. Skipet 

har portaler i nord, vest og sør. Koret har hovedalter og to sidealter på østveggen og i 
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sakristiet er det alter med piscina (utslagsvask for dåpsvann eller vievann). På skipets østvegg 

er det alternisjer på hver side av korbueåpningen, og begge har lysåpninger gjennom skipets 

langvegger. Bak korets hovedalter er det et kort tønnehvelv mot østveggen, over et 

trefoldighetsvindu. 

 

 
Trondenes kirke, vegg mot nord.  

 

 

 
Mur rundt kirka og kirkegård fra middelalder, søndre tårn til venstre.  

Foto: Bård Andreassen, Sør-Troms Museum 
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Før reformasjonen var Trondenes Norges rikeste prestegjeld og en sentral ressursleverandør 

til erkebispesetet, både i form av økonomisk kapital og menneskelige ressurser (Berg 2014:9). 

Med henblikk på kirkerommets og inventarets bevaringsgrad, kombinert med annet 

kildemateriale og geografiske plassering, er Trondenes som helhet unik i nordisk 

sammenheng (Bergesen 2011:9). 

 

 
Fra Inge Sørgårds mastergradsavhandling «Trondenes kirke i skjæringspunktet mellom øst 

og vest» (2005:31). 

 

 

Kirkegården og kirkegårdsmurer 

På Trondenes er det to adskilte gravplasser, en innenfor de samme murene som kirka ligger 

innenfor og en nyere gravplass nord for denne.  

 

Den nordligste gravplassen har hatt steinmur rundt hele, men er senere utvidet mot nordvest. 

Den sørvestlige delen av steinmuren er fortsatt intakt. Denne gravplassen er ikke legalfredet, 

men steinmuren er foreslått fredet etter kulturminnelovens § 15 på grunn av dens 

strukturerende funksjon i landskapet (se vedlegg IV). 
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Gravplassen som ligger inntil kirka har graver (ikke gravminner) fra middelalder og har 

dermed sitt legale vern. Muren rundt kirka, med sine to tårn mot sjøen i sørøst, har flere 

partier som er oppført i middelalderen, særlig mot øst og nord, men også mot nordvest for 

kirka er det mindre partier som trolig er like gamle, som for eksempel under kirkestua.  

 

Gårdshaug, ID 68483 

Nordvest for kirka og kirkegården ligger prestegården som i sin helhet ligger på en gårdshaug. 

Gårdshaugen har ei utstrekning på ca. 165x115 meter. I 1963-64 ble det gjennomført ei 

arkeologisk utgraving sør for prestegården hvor det ble påvist over 2 meter tykke kulturlag. 

 

På gårdshaugen, øst for prestegården (stiftsgården) finnes en mur som trolig er fra 

middelalder. Denne fungerer i dag som jordkjeller (se vedlegg 3 Bygninger).  

 

  
Gårdhaugsutgraving 1963-64.  Foto: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 

 

 

 

Nausttufter og graver fra jernalderen, ID 68482  

I Altevågen, på nordvestsida av det smale eidet ved foten av Trondeneshalvøya, ligger flere 

graver og nausttufter innafor et nokså begrensa område. «Stornaustet» som ligger lengst nord 

i feltet skal ha kunnet romme en båt på nærmere 40 meters lengde. Naustet kan ha rommet 

Asbjørn Selsbanes langskip, ei snekke med 20 tofter (evt. 20 rom) hvor han kunne ta med seg 

90 væpnede menn. Dette skipet ble brukt til hevntoktet etter tidligere å ha blitt frarøvet korn 

og seil. Tufta er svært godt markert og fremstår som monumental. Det har vært gjennomført 

flere utgravinger i deler av den store nausttufta. Povl Simonsen hadde ei granskning her i 

1952. I 1995 gjennomførte Trondarnes Distriktsmuseum ei granskning her som frambrakte 

blant annet funn av en tysk penning fra ca. år 995-1040.  

 

Rundt 60 meter sør for «Stornaustet» ligger «Lillenaustet». Dette er noe vanskelig å avgrense 

på grunn av sin noe utflytende karakter, men ligger på rundt 25 - 30 meters lengde og rundt 15 
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meters bredde. Dette naustet kan ha rommet Asbjørn Selsbanes lastebåt. Denne var bygget 

som et havgående skip, og kan ha blitt brukt blant annet brukt til å seile sørover for å kjøpe 

korn etter flere år med feilslåtte avlinger hjemme. Da var det i så fall dette skipet som ble 

utsatt for det ranet Selsbane ble utsatt for, og som kulminerte med slaget på Stiklestad. 

 

 
Dronefoto av «Stornaustet». Gravhaug med fotgrøft nederst, midt i bildet.  

Foto: Bård Andreassen, Sør-Troms Museum 

 

 

 
Gravrøyser like til venstre for midten av bilder, «Lillenaustet» til høyre for midten. 
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Mellom naustene ligger en gravhaug på rundt 6 meter i diameter. Grava er ikke særlig høy, og 

fremstår som ei svak forhøyning i terrenget, men har tydelig fotgrøft.  

 

Omtrent 6 meter sørvest for «Lillenaustet» ligger ei gravrøys på rundt 4 meter i diameter. 

Grava er godt synlig med mulig krater i midten. 

 

25 meter sørvest for «Lillenaustet» ligger ei gravrøys som kan være stjerneformet. Den er en 

del overgrodd i ytterkantene slik at formen ikke kan fastslås med sikkerhet. Synlig utstrekning 

på grava er 6x8 meter. 

 

Rundt 40 meter sørvest for «Lillenaustet» ligger ei båtforma (spissoval) gravrøys. Denne 

måler 4x12 meter og er godt synlig men noe overgrodd i ytterkantene. 

 

55 meter sørvest for «Lillenaustet» ligger ei gravrøys på 6 meter i diameter. Røysa har ei grop 

(krater) i midten. Ikke like tydelig markert som de foregående. 

 

 

Gravrøys, ID 59384 

På toppen av eidet som knytter Trondeneshalvøya til resten av Hinnøya, ligger ei gravrøys på 

10 – 12 meter i diameter, på folkemunne kjent som «Selsbanehaugen». Gravas endelige 

utstrekning er vanskelig å avgrense på grunn av store skader. Allerede på midten av 1800-

tallet ble det foretatt usakkyndig graving i denne av elever ved Trondenes Seminar, forløperen 

til Tromsø Lærerskole. Det er uviss hva som framkom gjennom disse ødeleggelsene. I 1916 

skal den ha blitt restaurert av O. Nicolaissen før den ble utsatt for nye ødeleggelser under 

krigsårene 1940-45. I dag fremstår den nordlige delen, med fotgrøft som rimelig intakt, mens 

resten er vanskelig i si noe sikkert om. Dette skyldes også at den er en del overgrodd. 

 

 
Olav Austlid står like utenfor Salsbanehaugens fotgrøft. 
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Tradisjonslokalitet, ID 134282 

Rundt 150 meter sørvest for kirka ligger det lille vannet Laugen. I følge sagnet skal de første 

kristninger i landsdelen ha foregått her. Det hefter seg usikkerhet til opprinnelsen til dette 

sagnet, men «alle» som er oppvokst i Harstad «vet» at Laugen har vært åsted for de tidligste 

kristne dåpshandlingene.  

 

 
Laugen med Trondenes kirke i bakkant.  
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Fjerna kulturminner 
Innafor fredningsområder ligger flere lokaliteter som er markert som «Fjernet (aut. Fredet)». 

 
 

Løsfunn fra bronsealder, ID 15457,  

 
Halskrage i bronse.    Foto: Sør-Troms Museum 
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Ovenfor de registrerte kulturminnene i Altevågen ligger en 8-10 meter høy bergklippe, kalt 

«Prekestolen». På toppen av denne ligger et lite platå med godt utsyn over kulturminnene og 

Toppsundet lengere ute. Nedenfor denne klippen ligger en mindre heller. Den 30.5.2001 fikk 

Trondarnes Distriktsmuseum innlevert en bronsehalskrage funnet i helleren. Ifølge finneren 

stakk en del av halskragen opp av jorden. Ved seinere undersøkelse av funnstedet ble det 

funnet ei holkøks (celt) fra bronsealder, ei perle og en sølvring fra jernalder, samt 

menneskebein og granater (mineral). 

 

 

Løsfunn, metalldetektorfunn, ID 180672 

Fire vektlodd, trolig fra vikingetid eller middelalder, fremkommet med metallsøker i 2014. 

Funnet er katalogisert ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet under TS 13877. 

 

Løsfunn, metalldetektorfunn, ID 180925 

Armbrøstbolt, trolig fra middelalder, fremkommet ved metallsøk i 2014. Funnet er 

katalogisert ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet under TS 13876. 
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Innspill/ merknad Den Norske Kirke 
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Innspill/ merknad Asplan Viak for Opplysningsvesenets Fond 
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Innspill/ merknad Fylkesmannen i Troms 
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Innspill/ merknad Statens Vegvesen 
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Innspill/ merknad Forsvarsbygg 
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Innspill/ merknad Harstad kommune 
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Innspill/ merknad Riksantikvaren 
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Innspill/ merknad Harstad Havn KF 
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