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Sammendrag

Rapporten er kommet til som følge av avtale med Nye Veger A/S om registrering av krigsminner fra
2. verdenskrig i forbindelse med varsel om revidert planområde for utbedring av E6 over
Kvænangsfjellet. Feltarbeidet ble utført i august og september 2020 av Harald G. Johnsen og Dag
Magnus Andreassen. Utgangspunktet for registreringene vært LIDAR – data. I tillegg er det benyttet
publiserte og upubliserte kilder, samt muntlig informasjon. I sist nevnte forbindelse vil vi spesielt
nevne forsker Michael Stokke ved Narviksenteret og formidler Lise Beate Brekmoe ved Nord Troms
museum.

De påviste krigsminnene skriver seg fra den tyske okkupasjonsmaktens tiltak for å holde vegen over
fjellet stabilt vinteråpen (brakketufter) og forsvar (dekningsrom). Vegbyggingen over
Kvænangsfjellet (RV50) var på det meste utført av Statens Vegvesen før okkupasjonen fant sted.
Vegtekniske anlegg som tørrmurte stikkrenner og eldre brokar ved Sandneselva tilhører denne
utbyggingen som ble sluttført sist på 1930 tallet. De er likevel tatt med fordi de er tilknyttet den
samlede veghistorien, også okkupasjonstiden. En del av riksvegen med stikkrenner fra Storsvingen
opp mot Gildetun har stor verdi som dokumentasjon av eldre veibygging så vel som høy
opplevelsesverdi. De bør vurdere en hensynssone c). for dette veistykket med stikkrenner i plan.

Dekningsrommene skriver seg trolig fra en senere fase av krigen under tilbaketrekkingen av de tyske
styrkene fra Østfronten høsten 1944. Hovedmengden av dekningsrom er lokalisert rundt høyde 434
ved Gildetun. Noen ligger som forposter øst og sør for Demningen med god utsikt mot fiendtlige
styrker dersom de fulgte etter under tilbaketrekkingen. Tilknyttet dekningsrommene finnes små
runde og rektangulære hauger med oppsamlet torv som har blitt brukt til brensel. Ved profil 12550
øst for Storsvingen ligger ytterligere 4 dekningsrom i rekke i nord sør retning. Disse er oppdaget ved
hjelp av Lidar kart. Ved profil 14950 i Sandnesdalen synes forsenkninger i terrenget på Lidar kart som
minner om tufter og/eller skyttergroper/våpenstilinger.

Det finnes mange spor etter et omfattende system for snøskjermer på Kvænangsfjellet. Disse består
som rekker med hull med små steinsettinger rundt som har støttet stolpefundamenteringen av
snøskjermene. Det er et stort antall. Det er også vanskelig å skille eldre fra nyere og tyske fra norske.
De er derfor ikke kartfestet.

Konsekvensene for de registrerte krigsminnene er liten. I den nye veglinja inngår en 3,35 kilometer
lang tunell med tunellpåhugg i god avstand fra de to største konsentrasjonene av krigsminner. I
planen inngår et deponiområde på Storbukteidet der Veidal fangeleir lå. Området preges av
masseuttak, trolig til siste oppgradering av nåværende E6. Avhengig av om det er permanent eller
midlertidig deponi, kan massene vurderes brukt til tilbakeføring / restaurering av landskapet. På
motsatt side av vegen ligger tufter etter mindre bygninger som trolig har vært tilknyttet leiren. I
planen foreslås disse regulert til hensynssone c). for bevaring av krigsminner.

Covid 19 og den seige vinteren gjorde sitt til at feltsesongen totalt sett ble kortere. I ettertid har vi på
bakgrunn av LIDAR data oppdaget flere strukturer som virker å være krigsminner innenfor
planområdet. Vi mener å ha oppdaget de fleste, men ideelt sett burde det ha vært anledning til flere
dager i felt. Dersom det ikke er til hinder for gjennomføringen av planarbeidet ville det være
fordelaktig med supplerende registreringer i 2021.

Alle de registrerte kulturminnene er ikke omtalt hver for seg, men er fotodokumentert med
referanse knyttet til shapefil.
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Veiskaret og Veidalen fangeleir

Sommeren 1939 var RV 50 over Kvænangsfjellet ferdigstilt av de norske vegmyndighetene, men kun
som sommerveg. Det fantes ingen forhåpninger om at fjellovergangen kunne holdes åpen vinterstid.
Vintrene 1940/41 og 1941/42 prøvde likevel vegvesenet å holde vegen åpen ved hjelp av eget
brøytemateriell. De viste seg at bilene de disponerte var for små. Heller ikke den tyske
okkupasjonsmakten hadde tilstrekkelig maskinpark for å hanskes med snømassene på sitt verste. Ved
slike forhold ble det rekvirert store mannskapsstyrker fra Nordreisa og Skjervøy, men det var likevel
et svært tidkrevende prosjekt å fjerne snø for hånd. Riksveien over Badderen og Kvænangsfjellet
militærstrategisk viktig for okkupasjonsmakten og viktig å holde åpen for ferdsel på helårlig basis. Når
krigen også rettet seg mot Sovjetunionen ble det særdeles viktig å holde forsyningslinjene til
Murmanskfronten åpen over land og redusere omfanget av den mer sårbare sjøtransporten. I 1942
ble det beordret bygging av snøskjermer og tuneller av tømmer på de mest utsatte strekningene over
Baddereidet og Kvænangsfjellet. 14. august 1942 ankom 400 fanger fra Grini fangeleir. 160 ble sendt
til Veiskaret på Baddereidet og 240 ble sendt til Veidalen ved kommunegrensa mellom Kvænangen
og Nordreisa. Veiskaret og Veidalen var de nordligste av Grinis såkalte utekommandoer. Arbeidet
med snøsikring foregikk over en tremåneders periode fra 14. august til 11. november 1942. Med i
arbeidsstokken var også snekkerkyndige nordmenn.

Organisasjonen Todt fikk i oppdrag å styre oppdraget og arbeidskraften. Todt var en tysk
arbeidsorganisasjon bestående av litt eldre menn som var uegnet til ordinær krigstjeneste og utførte
arbeid i alle de okkuperte områdene. Polakker og tsjekkere var også med i arbeidsledelsen. Leirene
ble forøvrig bevoktet av Wehrmacht.

Flere av fangene var lærere som hadde blitt arrestert fordi de nektet å melde seg inn i Quislings
«Norsk Lærersamband». Fangene tilhørte også andre yrkesgrupper som journalister, avisredaktører,
leger, politifolk og tannleger som var arrestert på grunn av mistanke om politisk mostandsaktivisme
eller at de hadde nektet å melde seg inn i Nasjonal Samling. Etter at de norske fangene ble sendt
tilbake til Grini, ble tyske straffefanger som hadde jobbet med RV50 i Kvænangsbotn overført fra en
fangeleir i Perten i Kjækan til Veiskaret.

Tunnelen i tre hadde høyde og bredde på 3,8 meter. Den samlete lengden ble hvert 5,4 kilometer,
forlenget med 17 møteplasser på ca. 900 meter. Ved åpningene fantes 8 meter høye snøskjermer.
På mindre utsatte steder ble det satt opp vanlige snøskjermer som utgjorde en total lengde på 7,4
kilometer. Tunellen gjorde alt i alt god nytte for seg, men utgjorde ingen garanti for vinteråpen veg.
De tre første månedene av 1943 var vegen over fjellet sperret så mye som 22 dager. Om våren
reduserte teleløsningen framkommeligheten en periode. Tunnelen ble aldri helt ferdigstilt og ble
tilslutt brent under tilbaketrekkingen av de tyske styrkene i øst. 10 februar 1945 ble brakkeleirene
brent og 4 dager senere tunellen. Antagelig ble leiren og tunellen på Baddereidet brent i samme
tidsrom.

Arbeidet med å gjøre vegen over Kvænangsfjellet til helårsveg ble gjenopptatt opp de norske
vegmyndighetene på midten av 1960 tallet.
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Figur 1: Plantegning for snøtunnel 1 på Baddereidet: Arkiv: Narvisenteret

Figur 2: Tunnel 1 slynger seg over Baddereidet. Fotoarkiv: Nord Troms museum
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Figur 3: Plantegning for tunnel 4 i stigningen opp fra Myrdal. Arkiv: Narviksenteret
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Figur 4: Plantegning for tunnel 3 og 4 mellom Storsvingen og Veidal. Arkiv: Narviksenteret
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Figur 5:Fangebrakkene på Veiskaret fangeleir kom fra gruvene på Middas gruver. I forgrunnen ligger ei torvisolert
fangebrakke. I bakgrunnen skimtes vaskehuset. Fotoarkiv: Nord Toms museum.

Leiren på Baddereidet var uferdig da fangene ankom i august 1942. Det var på forhånd oppført
brakker fra Middavarre gruver som ble tatt i bruk som fangebrakker. Brakkene var uisolerte og
trekkfulle. Mange var underernærte allerede ved ankomsten til Veiskaret. Til å begynne med var
også kosten svært dårlig for fangene som ble satt til å utføre hardt fysisk arbeid elleve timer om
dagen. Fra fortellingene til de som satt i fangenskap her, får man imidlertid inntrykk av at det bedret
seg etter hvert. Lokalbefolkningen bidro med fisk og mat til fangene og var til stor hjelp. De fikk også
motta pakker fra pårørende og Røde Kors i Troms forsynte dem blant annet med mat og klær. Leiren
har etterlatt seg tydelige spor i marka der fange og mannskapsbrakkene har stått. De er tilrettelagt
med skilt og sti for publikum

Veidal fangeleir er den mest kjente av fangeleirene i Kvænangen, blant annet fordi maleren Per
Krogh og arkitekten Odd Nansen satt i fangenskap her og dokumenterte livet i leiren både gjennom
memoarer og tegninger. Fangeleiren lå på Storbukteidet, i et vidåpent og klimatisk utsatt område
langs riksvegen. I dag er det imidlertid ingen spor igjen etter selve fangeleiren. Området er sterkt
berørt av tiltak i nyere tid. Trolig er det hentet masser i forbindelse med bygging av E6.

Enkelte av fangene levde under verre betingelser enn de andre. Blant fangene i Veiskaret var det 30
jødiske fanger. I sine memoarer forteller Odd Nansen om hvordan en av de jødiske fangene som kom
fra Vegskaret til Veidalen fangeleir ble verre behandlet av de tyske fangevokterne.
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Figur 6: Veidal fangeleir. Fotoarkiv: Narviksenteret

Figur 7: Veidal fangeleir, fangene kommanderes til arbeid. Fotoarkiv: Narviksenteret
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Figur 8: Rester etter leiren i 1987, tatt av fange nr 3183 Per A. Hansen fra Oslo

Figur 9: Snøtunell på Kvænangsfjellet. Fotoarkiv: Nord Troms museum
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Figur 10: Den gamle riksvegen opp mot Gildetun. Stolpefundamenteringen for snøtunellen er fortsatt tydelig på hver side av
vegen. Denne delen av riksvegen med stikkrenner bør være en hensynssone.

Finlandstelt

Selv om sporene etter hovedleiren med brakker er borte, finnes det andre minner som trolig er
tilknyttet leiren. På en liten høyde på motsatt side av E6 og rett overfor fangeleirsområdet finnes
tuftene etter fire små bygninger. En har trolig vært etter en torvisolert vaktbrakke lik den som er
avbildet på bildet fra i Veiskaret (figur 5). Det finnes også tre mindre tufter, trolig etter såkalte
Finlandstelt. Dette er åttekantede hytter som finnes i ulike størrelser og er satt sammen av
finerplatemoduler. De hadde ovn, men isolasjonsevnen har vært begrenset og de har trolig blitt dekt
med torv nederst på veggen. De hadde trolig flere funksjoner i et leirområde, innkvartering av
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Figur 11: Tuft, trolig etter torvisolert vaktbygning rett overfor fangeleirsområdet på Storbukteidet. Den bør inngå i
hensynssone med Finlandstelt på samme sted.
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Figur 12: Tuft etter Finlandstelt rett overfor fangeleirsområdet på Storbukteidet.

Figur 13: Finlandstelt i leiren for russiske krigsfanger i Øverbygd, Målselv. Fotoarkiv:Midt Troms Museum
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Figur 14: Fra tysk manual for oppsetting av Finlandstelt Arkiv: Narviksenteret

Figur 15: Tuft etter mindre torvisolert Finlandstelt ved Gildetun?
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Figur 16: Hva finnes igjen? Fangeleirsområdet besøkes etter krigens slutt. Fotoarkiv: Nord Troms museum
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Figur 17: Krigsminner på Storbukteidet

Mannskapsbrakker / forlegninger

På Kvænangsfjellet og Baddereidet fantes det vegvesenstasjoner som okkupasjonsmakten overtok,
blant annet ved eksisterende Veidal stasjon stasjonen ved siden av Gildetun. I den tyske
plantegningen over brakkeleiren finnes 14 bygninger (Lager II, se figur 4). De er usikkert om de to
brakketuftene som ble påvist under befaringen skal knyttes til eksisterende bygninger etter den
norske vegstasjonen eller nyoppførte tyske brakker. På planen er det en rød stiplet linje som delvis
samsvarer med plasseringen av en hellelagt vei bak brakketuftene. Bortsett fra et par teglstein ble
det ikke funnet spor retter Lager III ved tunell 3 i Storsvingen (se figur 4). Området er sterkt omrotet
og påvirket av terrenginngrep i etterkant, i likhet med Veidal fangeleir. Odd Nansen opplyser i sine
memoarer at det i løpet av høsten 1942 ble satt opp en leir for norske arbeidere som hadde som
oppgave å holde vegen over fjellet åpen i området ved Storsvingen. Dette er nok lager III. I juni 44
var det 31 mann i et slikt kompani såkalt Schneeräum truppe på Veidal, lager II.
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Figur 18: Brakketuft nærmest vegstasjonen. Ovnsrester i ene enden og mulig brønn.

Figur 19: Brakketuft lengst øst ved vegstasjonen.
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Figur 20: RL IV/3, trolig den mest utbredte brakketypen i de okkuperte områdene som også var på Veidal fangeleir . Arkiv:
Narviksenteret
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Figur 21:Krigsminner ved Gildetun
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Dekningsrom og torvdeponi

Det mest tallrike krigsminner et stort antall dekningsrom. De ligger på rekke langs begge sider av
Demningen i selve Veidalen bak Gildetun. Demningen er trolig anlagt i forbindelse med
drikkevannsforsyning til Gildetun på 1960 tallet, ved hjelp av jordvoller i begge ender. Det skal også
ha vært planer om å sette ut fisk i det oppdemmede bassenget. Det ligger også ei rekke med
dekningsrom bak vegstasjonen. Deres funksjon har trolig vært som dekning under angrep og/eller
som opphold for vaktstyrker. De fleste er sprengt inn i fjell og utsprengte massene er brukt til
tørrmurer i inngangspartiet. Rester av trevirke kan i noen tilfelle være igjen, ovnsrester og i ett
tilfelle takdekke. Etter krigens slutt var det mangel på det meste, også bygningsmaterialer. Brukbart
trevirke ble ofte fjernet fra dekningsrommene. Det finnes også flere små hauger av oppspadd torv
ved dekningsrommene. Dette har nok vært til brensel i dekningsrommene. To dekningsrom ligger
innenfor planområdet øst for Demningen, ett tangerer plangrensen (se figur 25). Her bør det også
være en hensynssone c).

Figur 22: Dekningsrom med rester av ovn i Veidalen
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Figur 23: Torvdeponi

Figur 24: Bevart dekningsrom i Norddalen, Storfjord kommune. Foto: Anders Hesjedal
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Figur 25: Oversikt over registrerte dekningsrom
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Tørrmurte stikkrenner og brokar

Den gamle riksvegen var så godt som ferdigstilt ved okkupasjonen. På flere steder er den også godt
synlig ved siden av E6. De tørrmurte stikkrennene fra Storsvingen opp mot Veidal er fint utført
håndverk. Det samme gjelder de tørrmurte brukarene på begge sider av Sandneselva. På østsiden
står det igjen i full høyde. Mot motsatt side er bare en steinrekke synlig over vannet. Resten av
steinen som tilhørte dette brokaret virker å være stablet inn til det moderne karet i betong.

Figur 26: Tørrmurt stikkrenne
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Figur 27: Brukar. Gjenværende del og gjenbruk av stein i brokar ved Sandneselvbrua.

Oppsummering

Det finnes mange spor igjen etter den tyske okkupasjonsmakten på Kvænangsfjellet. Sporene etter
de som en gang var de mest tydelige i landskapet, fangeleirene, mannskapsleirene og snøtunellene
er imidlertid borte. De ble brent under tilbaketrekkingen av de tyske styrkene i krigens siste fase
vinteren 1944 45. Etter dette ble de gjenværende sporene fjernet av norske myndigheter. Der er
også gjort store inngrep i landskapet for å forbedre veglinje og framkommelighet over fjellet. Det
gjelder spesielt der Veidal fangeleir lå og Leir III i Storsvingen. Dette kan nok også tilskrives
myndighetenes ønske om å fjerne sporene etter okkupasjonsmakten. Det innebærer også at de
materielle sporene etter de som i stor grad bygde og ble tvunget til å bygge infrastrukturen som var
nødvendig for å befeste okkupasjonsmaktens stilling i nord er borte.

Krigsfangenes offer og betydning under 2. verdenskrig har vært lite omtalt og forsket på. De nyeste
undersøkelsene er knyttet til arkeologiske registeringer i Norddalen i Storfjord der en rekke
fangeleire ble oppdaget og kartfestet i forbindelse med registrering av 420 KV linje fra Hammerfest til
Balsfjord. Disse leirene var av en annen karakter ettersom de russiske krigsfangene ble utsatt for
grov mishandling i arbeidet med å bygge en forsvarslinje, den såkalte Lyngenlinja, knyttet til
tilbaketrekkingen i 1944 45. Svært mange døde. I løpet av krigen ble om lag 100 000 krigsfanger
sendt til Norge, og av disse omkom minst 13 700 som følge av sykdom, sult og straffeforfølgelser.
Antall døde utgjorde det største tapet av menneskeliv på norsk jord under andre verdenskrig. Ingen
døde så langt en kjenner til i Veidalen og Veiskaret. Etter ferdigstilling av tunellene ble fangene sendt
sørover 10. november 1942. Kun 15 dager etterpå ble de 30 norske jødene fra Veiskaret deportert til
Tyskland på veg til konsentrasjonsleirene på kontinentet. Kun to av de jødiske fangene fra Veiskaret,
musikeren Leif Wolfberg og språklærer Josef Israel Berg, returnerte fra konsentrasjonsleirene med
livet i behold.
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Vegen over Kvænangsfjellet er en hovedfartsåre som trafikkeres av mange. Mange har også beundret
utsikten fra vegens høyeste punkt ved Gildetun, men få kjenner nok til hendelsene her under 2.
verdenskrig og bestrebelsene for å gjøre fjellovergangen til en stabilt framkommelig helårsveg. Det
finnes heller ingen informasjon om dette

Aktuelle informasjonspunkter kan være der Veidal fangeleir lå og ved Veidal stasjon. Det bør også
fjernes vegetasjon fra brakketuftene slik at de framtrer tydeligere i bakken. Den gamle Riksvegen og
dekningsrommene kan være et lite turmål med utgangspunkt fra Gildetun eller Veidal stasjon.
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