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Bakgrunn
Mot slutten av 1944 kom ordre direkte fra Hitler om å tvangsevakuere hele befolkningen i 
Finnmark og deler av Nord Troms, og brenne alt av bebyggelse for å forhindre de russiske 
styrkenes frammarsj. Folk ble drevet ut i båter og tvunget sørover. De fleste av båtene var overfylte 
og forholdene var uutholdelige. På de verste skipene var det en do fordelt på 1000 personer. Maten 
var dårlig og det brøt ut difteri som gjorde at mange ble svært syke. Rundt 20.000 mennesker kom i 
transitt i Trondheim senhøsten 1944. De fleste ble etterhvert flyttet til andre steder. Men mange 
døde av påkjenningene rett ved ankomst og innen det første året var omme. På Stavne gravlund ble 
28 av de evakuerte begravet. Mange familier visste ikke hvor deres slektninger befant seg eller var 
begravet. Ett par familier har uttrettelig lett etter sin døde slektning. Først i 2014 fikk familien til det
lille barnet Lilly vite hvor hun lå begravet, blant annet ved iherdig innsats fra journalist og redaktør 
i avisa Sagat, Geir Wulff og historiker Inger Selven Watts. Sistnevntes foredrag om de umerkede 
gravene på Stavne, den 6.februar 2015 på Sverresborg folkemuseum, fikk politikere i Trondheim til 
å reagere og ønsket om et minnesmerke ble formulert. 
Tvangsevakueringen var en tragedie. At mange døde som følge av tvangsevakueringen var en 
tragedie. At familiene aldri fikk vite hvor det ble av sine kjære døde er en tragedie. Gamle 
mennesker evakuert fra Lebesby gamlehjem ble uryddig behandlet: Elen Marja Hansen ble begravd 
på Stavne i januar 1945, men fikk identiteten sin overført til en annen kvinne, som 10 år seinere ble 
begravet på Byneset.  Anna Pedersen ble gravlagt med feil eller usikker identitet. En tragedie i 
tragedien. 
Et minnesmerke er en oppreisning. Det er sårbehandling. Det er også en mulighet til å minnes det 
som skjedde, om krigen i nords omkostninger og hvordan enkeltmennesker endte som ofre i de 
storpolitiske spillet. Det kan også lede oppmerksomheten mot at dette ikke bare er en del av en 
glemt fortid, men heller en kontinuitet: I følge FN er det i dag 24,5 millioner mennesker på flukt i 
andre land enn sitt eget. Og hele 40 millioner er i dag på intern flukt i eget land. Ikke siden andre 
verdenskrig har flere mennesker vært på flukt.



(Navnene på de avbildede er dessverre ikke tilgjengelig)

HJEM

De døde fikk aldri komme hjem igjen. Det er mellom 1000-1500 km mellom Trondheim og Nord-
Troms/Finnmark. Vi henter en bit av hjem til dem.

I februar kontaktes 13 kommuner i Finnmark og Nord-Troms  - som var hjemstedene til de 28 
avdøde på Stavne gravlund. Hver enkelt kommune blir bedt om å være delaktig i prosjektet og bidra
med en hovedkontakt, som kan være behjelpelig med å finne en stein fra de stedene hver enkelt 
kom fra. 

Det kan være en stein fra fjellet, berget eller fra fjæra – ikke sprengningsstein. Steinene bør være 
rundt 50-70 cm i diameter. Og gjerne preget av vær og mikroliv, som lav. Hver enkelt stein må 
registreres med funnsted, posisjon i lengde og breddegrader. 
Den samme informasjonen graveres inn i metallstriper som festes på hver enkelt stein i forhold til 
riktig funnsted ved ankomst Trondheim.

Vi vil be hver enkelt kommune om å være behjelpelig med å frakte sine steiner forsiktig til 
nærmeste Hurtigrutekai til en spesifikk dato i begynnelsen av august 2017. Slik kan hver enkelt 
kommune holde en minnestund over tvangsevakueringen. 
Hurtigruten blir i februar kontaktet og bedt om å være samarbeidspartner i prosjektet. Deres innsats 
vil være å bidra med hjelp til frakt av alle de 28 steinene, hentet i ulike havner langs Troms og 
Finnmarkskysten. Steinene fraktes samlet på en seilas ned til Trondheim i begynnelsen av august. 
Ved ankomst i Trondheim havn vil Kirkelig fellesråd i Trondheim stå klar med biler til å frakte 
steinene i prosesjon gjennom Trondheim sentrum over Ceciliebrua ved St.Olav hospital til Stavne 
gravlund.

Både innhentingen av stein i hver kommune, reisen langs norskekysten og prosesjonen gjennom 
Trondheim by vil være forklart og tydeliggjort i informasjonsskriv med fortellinger om hver enkelt 
av de døde, om tvangsevakueringen, om forholdene på båtene, om kaoset i Trondheim seinhøsten 
1944 – og om hvor liten verdi hvert enkelt menneske fikk. Men også om hvordan 
flyktningesituasjonen i dag kan sammenlignes med situasjonen for 73 år siden. Trondheim 



kommune og Kirkelig fellesråd samarbeider med kunstner om formidling og markedsføring av 
prosjektet. Det er viktig å prøve å lage et offentlig “spectacle” rundt hendelsesforløpet.

Sted for minnesmerket er planlagt nært de aktuelle gravene - et trekantet området på 7 x 7 m i 
hjørnet nordvest i det samme gravfeltet. I løpet av sommeren 2017 vil vannstasjonen i enden her bli 
flyttet, slik at dette blir et bedre sted for minnesmerket. For å forberde til en framtidig forhøyning av
hele gravfeltet, som er planlagt en gang innen de neste 50 årene, vil stedet for minnesmerket bli 
forhøyet 60-70 cm allerede nå.
I løpet av august/september vil Kirkelig fellesråd i samarbeid med kunstner forberede sted for 
minnesmerket med plassering av steinene i en landskapsformasjon innenfor det trekantede området.
Steinen plasseres i forhold til hverandre etter hvordan de forholder seg til kart over Finnmark/ 
Nord-Troms og stedene de døde kom fra.

Oversiktsbilde Stavne gravlund med minnesmerke-sted markert.

I tillegg skal det sommeren 2017 hentes en stein fra Vassfjellet, fjellet som overskuer 
Trondheimsdalen. På denne steinen skal det festes en rustfri stålplate hvor de dødes navn, fødsels 
og dødsdato og tilknytningssted vil bli inngravert – i tillegg til en tekst om tvangsevakueringen, om 
steininnsamlingen – og med bønn om humanitet og fred. Teksten vil være både på samisk, kvensk 
og norsk. Steinen med stålplaten plasseres helt mot veikanten.

Det planlegges det tett kontakt med kommunenes kontaktpersoner/medhjelpere. Det er satt av 10 
dager i Finnmark sommeren 2017, for å finne steiner og organisere forløpet. Kunstner reiser opp, 
men kommer ikke til å rekke over hele området fra Sør-Varanger i øst til Skjervøy og Kåfjord i 
Vest.
Det avtales nærmere med kommunene. 





Liste over de døde:

Alta kommune
1 *Ruth Henriette Nilsen                        24.06.1941 – 12.12.1944                          Bossekop, Alta      
ukjent begravelsessted Siste adresse: rønningsveien 10 – 
far: Harry Evjan Nilsen(1920) – Bukta, Alta.   
mor: Ruth Johansen(1922) Lamvik, Korsfjord, 
skilt på Hitra i 1947
2 Berit Kristine Andersen  27.11.1867 – 14.12.1944                             Ulvsvåg, Langefjord,  Alta
3 Anne Magdalene Henriksen (Johannessen)10.06.1869 – 15.12.1944  Tappeluft, Langfjord, Alta
4 Anna Elisabeth Mathisen Kildahl     03.07.1862 – 28.12.1944                                   Bukta i Alta
5 Fridtjof Rafael Jakobsen                     01.09.1883- 15.06.1945                                               Alta 
( fra Ojala, Vaasa, Finland)

Hammerfest
1 Joakime Klaudine Kristoffersen    04.07. 1867 – 21.11.1944                   Fagervik, Hammerfest

Hasvik
1 Lovise Petrikke Pettersen           16.03.1872 - 25.12.1944                               Holmbukt, Hasvik
(Honningsvåg gamlehjem)
2 Magnus Peder Wilhelm Larsen   13.05.1913 -31.12.1944                  Sørfjord, Stjernøy, Hasvik
3 Håkon Arnesen                          20.09.1888  - 31.12.1944                       Breivikbotn,  Hasvik

Kvalsund
1 Kirsti Andersen            06.08.1944 – 26.11.1944                Repparfjord, Kvalsund
2 Knut Alvin Andersen   26.08.1944 – 13.11.1944                 Revsnes, Kvalsund

Kåfjord
1 Elida Pauline Pedersen 17.08.1919 – 03.01.1945    Birtavarre, Gáivuotna/Kåfjord



Lebesby
1 Anna Pedersen??                    ?       1854   - 02.12.1944     Storfjord, Lebesby ?
2 Elen Maria Hansen (Nilsen) 31.12.1853 –   05.01.1945     Torskefjord, Lebesby 

Loppa kommune
1 Leif Johannes Larsen          29.02.1944 -  29.11.1944    Øksfjord, Loppa
2 Gunvald Herulf Iversen      03.09.1944 – 04.12.1944     Andsnes, Loppa

Måsøy
1 Dagmar Teodora Karlsen      20.01.1886 -19.03.1945     Reinøy, Måsøy

Porsanger
1 Lilly Bergithe Persen   19.09.1943 – 16.12.1944              Drageid, Porsanger
2 Eva Marie Slåttedal     17.03.1944 –  19.11.1944              Lakselv, Porsanger
3 Einar Benjaminsen      16.06.1944 – 23.11.1944               Lakselv, Porsanger 
4 Tore Elling Johnsen      04.11.1943 - 25.11.1944              Olderfjord, Porsanger
5 Anna Sofie Eriksen      03.10. 1886 – 27.11.1944             Kolvik, Porsanger

Skjervøy
1 Jensine Andrea Mathisen     29.03.1863 – 04.12.1945          Uløybukt i Skjervøy

Sør-Varanger
1 Ilse Helen Strachota        11.07.1944 -12.11.1944                Elvenes, Sør-Varanger
2 Johan Rova                     20.12.1875  -13.11.1944                Bugøynes, Sør-Varanger
(Lebesby gamlehjem)
3 Anna Marie Ollila         05.11.1890 – 28.12.1944                Bugøynes, Sør-Varanger
(Børselv gamlehjem)

Tana
1 Marta Kathrine Aslaksen   05.06.1892 -04.01.1945   Smalfjord, Tana  
(Lebesby gamlehjem)

Vardø
1 Trygve Nøstvik                29.10.1944 - 15.02.1945                    Vardø by
2 Inger Andrea Ollila        28.05.1919 – 04.05.1945                     Vardø  by

3 *Anton Peder Bakken     25.04.1880 – 13.05.1945      Smellror, Vardø  
begravd ukjent sted -ørlandet? (far fra Ørland) Vardø? Kona : Anna Dorthea begravd Vardø. Sønn
Arnulf Bakken begravd i Kirkenes. Siste adresse: Klæbuveien 54, Trdh.

HURTIGRUTE HAVNER, SOM KAN BENYTTES TIL TRANSPORT

SKJERVØY (SKJERVØY, KÅFJORD)
ØKSFJORD (ALTA, LOPPA, HASVIK)
HAMMERFEST (HAMMERFEST, LOPPA, PORSANGER, REPPARFJORD
KJØLLEFJORD (TANA, LEBESBY, STORFJORD
HAVØYSUND: MÅSØY
MEHAMN
VADSØ (VADSØ)
KIRKENES (SØR-VARANGER)

Trondheim 3.februar 2017                                                  Sissel M Bergh


