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Nyere tid, krigs- og kulturminner 

 

KRIGS- OG KULTURMINNER  

I 1944 startet byggingen av det tyske Stützpunkt Melland for å overvåke Trondheimsleia. 
Vest-batteriet besto av 4 stk 15 cm tyske feltartillerikanoner, KRUPP K.16, mens 4 stk. 10,5 
cm franske feltartillerikanoner, SCHNEIDER K.331, var plassert på Øst-batteriet. I tillegg var 
det mange mindre kanoner og andre våpen på området. Det ble bygget en jernbane på 5,5 
kilometer fra Drageide til Østbatteriet.  
 

Etter krigen ble batteriene fjernet, men det er ennå mange synlige merker i terrenget av 
kanonstillinger, bunkere, jernbanetrase, hustufter og andre spor. 

Når Melland Forts Venner skal arbeide med å utvikle og bevare området som krigsminne, sier 
det seg selv at det er disse sporene og restene etter fortet som skal tas vare på for ettertiden, 
og det var dette arbeidet som sto i fokus de nærmeste åra etter stiftinga, og som fremdeles 
gjør det.  
  
I første omgang gjaldt det å sikre bunkere og andre synlige spor mot ytterligere forfall, 
dernest å gjøre innsamlet kunnskap/ materiell og fortsområdet tilgjengelig for publikum.  
Melland Forts venner ønsket å tilbakeføre anlegget til opprinnelig stand, i den grad det var 
mulig og hensiktsmessig.  
 

Krigsminner  
 
Det er mange bunkere, kanonstillinger, en jernbanetrase og andre krigsminner fra 
bygningsmassen og installasjoner på stedet. Disse var delvis gjengrodde, og de var lite 
tilgjengelige og informative for publikum.  
 

Det ble tidlig bestemt at arbeidet med å rydde og sikre bunkere, kanonstillinger, 
jernbanetrase og andre spor etter krigen skulle prioriteres, slik at folk kunne bevege seg 
rundt og få et inntrykk av hel anlegget.  
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Figur 1 Det ryddes rundt Kommandobunkeren 

 

 

Figur2 Rydding av kanonstilling på Vestbatteriet i 2009 
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Figur 3 Vestbatteriet med grillplass. Kommandobunkeren øverst i bildet. 

 

Figur 4 Inngangen til kommandobunkeren. 
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Figur 5 Kanonstilling på Vestbatteriet. Fri utsikt til leia mellom Tustna og Smøla i retning Kristiansund. 

 

 

 

En bunker med god adkomst til vegen ved vestre kanonstilling ønsket vi å gjøre til museum. 
Foreningen ønsket også å bygge et hus ved vestre kanonstilling for oppbevaring av større 
gjenstander og til eventuelle andre formål. 
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Figur 3 Museumsbunkeren under etablering allerede i 2010 

 

 

I tillegg ville vi sikre en av bunkerne til bruk som besøksbunker, og det var et mål å gjøre 
kommandobunkeren og andre bunkere tilgjengelig, slik at helheten i anlegget skulle bli tydelig 
for de besøkende.  
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  Figur 4 og 5 Taket på Museumsbunkeren sikres våren 2009 

 

 

Parallelt ville vi også utarbeide informasjonsmateriell på norsk, engelsk og tysk, og 
informasjonen er satt opp på strategiske steder over hele området. Dette har vært en 
krevende oppgave, og arbeidet har vært gjennomført trinnvis over flere år. De engelske 
tekstene er skrevet av elever og lærere ved Aure barne- og ungdomsskole (ABUS), og de 
tyske tekstene er skrevet av en som nå er lærer ved ABUS. Informasjonstavlene ble fullført i 
2019.  
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Figur 6  En av informasjonstavlene på Melland Fort. 

  

Flere steder på området er det tydelige spor etter jernbanen, og ganske snart vokste det fram 
et ønske om å restaurere en del av den, slik at besøkende også kunne få et inntrykk av 
hvordan denne fungerte, og samtidig tydeliggjøre det slitet som lå bak byggingen for fangene 
på området. Jernbanen var en viktig del av Melland Fort, og den strakte seg over flere 
kilometer fra Kallandsvågen til nesten ut til Østbatteriet. Skinneganger og noen 
jernbanevogner ble samlet sammen, og i 2011 sto en jernbanebro på 8 - 10 meter ferdig ved 
veien ut til Støttepunkt. 
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Figur 7 Deler av jernbanen restaureres

Figur 8 Her ryddes det vei, og da kommer også deler av det opprinnelige banegrunnlaget fram 

Her ble det seinere bygd en fortsettelse i form av en kopi av den opprinnelige jernbanebrua i 
tre, og oppå der ble det montert skinnegang og noen av de opprinnelige vognene. Der er det  

også montert informasjonstavler på norsk, engelsk og tysk. 
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Figur 9 Deler av jernbanen er restaurert. 

 

 

Figur 9 Stokker fra den gamle jernbanen ble funnet i myra, like fine etter 65 år 
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Alt dette arbeidet ble igangsatt i løpet av de første åra etter at Melland Forts Venner ble stiftet 
i 2007, og i løpet av de neste ti åra ble dette fullført, i tillegg kom arbeidet med veier og stier 
og lekeområdet for barna. 

Prosjekt Østbatteriet – fra høsten 2022  

Høsten 2022 startet styret i Melland Forts Venner et nytt prosjekt ute på Østbatteriet, og vi håper vår 
innsats skal bli til glede for mange. Vi tviler heller ikke på at dette arbeidet har historisk verdi.  

Vi er klar over at de fleste avslutter turene sine til Østbatteriet ved Kanonstilling nr 1 og 
Reservekommandosentralen, men videre ut i terrenget finnes det svært mange andre krigsminner. 
Styret har tatt seg fram i mange kilometer der ute og har kartlagt og merket i alt 28 krigsminner. Det 
gjenstår sannsynligvis et par til. Det ble lagt inn gps- koordinater ved hvert krigsminne og ryddet 
framkomst til en del av dem. Det dreier seg om mitraljøsestillinger, kanonstillinger, kjøkken og 
spisemesse, badeanlegg, mange nærforsvarsstillinger, bunkere, området der lyskasteren var plassert 
og luftvernstillinger. Alt dette ble fotografert, og det er laget et omfattende dokument om dette. 
Funnene vil bli bearbeidet og gjort bedre kjent for allmennheten, og styrets ambisjon er å merke 
tilkomsten til alt dette, slik at besøkende også kan finne veien fram til dem. Vi håper også å få hjelp til 
å merke av funnene på et digitalt kart. 

Dette arbeidet er svært arbeidskrevende, og det vil sannsynligvis bli nødvendig å leie noe arbeidskraft 
før vi kan fullføre arbeidet. Tilkomsten må delvis ryddes for vegetasjon, og selve krigsminnene må også 
ryddes, både for å bli synlige og fordi vegetasjon kan ødelegge murer osv. Høsten 2022 søkte vi om 
økonomisk bistand fra Sparebanken Møre til dette arbeidet, og vi fikk innvilget 40 000 kroner til dette. 
Det vil komme godt med i det videre arbeidet. Vinteren satte en foreløpig stopper for arbeidet, men 
det vil bli tatt opp igjen til våren.  

Under følger noen bilder fra arbeidet høsten 2022: 
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Krigsmateriell  
 
Etter krigen ble det meste av krigsmateriellet fjernet. Noen få rester fra kanoner, 
kanonstillinger og jernbane lå igjen. Det har lykkes å samle inn noen gjenstander som: 
jernbaneskinner, vogner, strømaggregat, ovner, og div. andre ting. Det er viktig å prøve å 
samle inn så mange ting som mulig fra krigen, og samlingen utvides fremdeles fra tid til 
annen. Styret for Melland Forts Venner holder i stand materiellet så langt det er mulig, og det 
er laget et arkiv over hva som finnes. Oversikten er også blitt digitalisert. Museumsbunkeren 
var ferdig innredet i 2011. 
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Noe større materiell har fått plass i det nye lagerhuset, der vi bl.a. har et feltkjøkken. Det er 
av tysk fabrikat og er gitt i gave til Melland Fort. Det nye lagerbygget sto ferdig i 2018. 

 

Figur 10 Det nye lagerhuset under oppføring. 
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Figur 11 Tyskprodusert feltkjøkken. 

 

Figur 12 Feltkjøkkenet er vedfyrt. 
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Figur13  Instruksjon for bruk av feltkjøkkenet. 

 

Det har i lang tid blitt arbeidet med restaurering av det aggregatet som ga strøm til 
lyskasterne på Støttepunkt under krigen. I 2013 ble det bygget et eget hus til dette 
aggregatet, og det er bygd med originale stålplater. Våren 2020 ble Deutz- dieselmotoren 
startet for første gang i nyere tid på Støttepunkt.  Det er imidlertid ikke dette aggregatet som 
skaffer strøm til arrangementer på Støttepunkt i dag. I 2015 ble det kjøpt nytt aggregat for å 
kunne dekke dette behovet. 

 

Figur 14 Aggregathuset under oppføring 
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Figur 15 Aggregathuset for det gamle aggregatet står ferdig 

 

Soldatdalen 

Det er vanskelig fullt ut å forstå virksomheten på Støttepunkt under krigen uten også å ta en 
tur opp i Soldatdalen. Øverstkommanderende for Melland Fort hadde sin bolig øverst i 
Soldatdalen, og der oppe kan man også se hvordan anlegget var sikret vannforskyning.  

I motsatt ende, helt i begynnelsen av stien opp gjennom Soldatdalen ligger restene av et 
badeanlegg.  
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Figur 16 Restene av badeanlegget ved inngangen til Soldatdalen 
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Langs stien mellom badeanlegget og kommandantens bolig, finner vi restene etter finsketelt 
og svensketelt, der soldatene sov. Tuftene vises som runde, støpte fundamenter. Soldatene 
sov i en ring inne i et «telt» av plater, med en ovn i midten.  

 

Figur 18 Tuftene etter et av finsketelta. 

 

Lenger oppe i dalen lå forsamlingshuset, Soldatheimen. De imponerende grunnmurene etter 
forsamlingshuset står fremdeles, men selve huset ble noen år etter krigen fraktet ned til sjøen 
og videre til Lesundet. Der ble huset gjenoppført og tatt i bruk som forsamlingshus. Der står 
det fremdeles, og grendahuset Strandtun drives og eies av ungdomslaget Havsus.  
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Figur 19 Grunnmurene etter Soldatheimen. 

 

Figur 20 Strandtun i Lesundet, den opprinnelige Soldatheimen. 

Et stykke videre oppe i Soldatdalen finner vi også grunnmuren etter sykestua, som etter 
krigen ble flyttet til Vihals, der den ble gjenoppført og tatt i bruk som kommunehus. I dag er 
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også dette bygget forsamlingshus. De to største husa i Soldatdalen er altså i fullt bruk og til 
nytte for folket på Skardsøya, Lesundøya og Grisvågøya. 

Det finnes ingen rester av det som var fangeleiren i Soldatdalen, og vi vet i dag ikke så mye 
om fangene her ute. Men at de slet og arbeidet tungt, er det ingen tvil om. Flere steder kan vi 
se hauger med pukkstein som ble møysommelig slått og gjort klar til fundamenter og 
bygging.  

Langs stien kan vi også se restene etter matdepoter, med solide steinmurer rundt, 
sannsynligvis bygd for å skjerme matvarene mot soloppvarming.  

Fra Soldatdalen går det en sti til Vættaheia, og oppe på høyden langs denne stien ligger den 
vi i dag kaller «Hemmeligbunkeren». Denne bunkeren hadde ikke samme funksjon som de 
andre bunkerne på Støttepunkt, men var bygd for å beskytte anlegget mot angrep fra 
«landsida» på Skardsøya.  

Langs stien i Soldatdalen er det laget informasjonsplakater.   

 

Figur 21 Stien oppover i Soldatdalen er blitt ryddet for vegetasjon. 
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Hemmeligbunkeren 

Denne bunkeren ligger litt utenfor de vanlige stiene der folk ferdes, men veien dit er godt 
merket fra stien som går mellom Østbatteriet og Vættaheia. Bunkeren var en del av 
landforsvaret av Fortet, og den hadde døgnkontinuerlig bemanning. Det ser vi av restene 
etter sengene der soldatene sov når de ikke sto vakt. Man kan gjøre seg mange tanker når 
man står på denne fredelige pletten i skogen, ser restene etter sengene, men også 
skytestillingene. Hvem var disse soldatene? Følte de seg priviligerte som fikk være her og ikke 
andre steder, der krigen raste? Hva tenkte de om slekt og venner som var i hjemlandet? 
Ventet de også på freden? Nettopp disse sengerestene gjør på en måte at menneskene trer 
fram i denne litt bortgjemte bunkeren. Derfor mente vi det var viktig å ta vare på disse, og da 
kunne de ikke lenger ligge i bunkeren. De ble fraktet ned derfra høsten 2022 og oppbevares 
nå på et bedre sted. Så får vi se hvordan vi kan gjøre sengerestene tilgjengelig på en bedre 
måte seinere. 

Samme høst ble det også ryddet i hemmeligbunkeren og i trappa ned til den. 

 

Figur 2 Kåre, Kurt og Terje fra styret, ledsaget av Tore Olav, ved åpningen inn til Hemmeligbunkeren. 
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Figur 3 Trappa ned til bunkeren ryddes for mose og andre vekster. 
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Kulturminner 

 
Området ytterst på eiendommen Finset har en tusenårig historie når det gjelder oppsyn med 
kysten og varsling ved fiendtlige angrep. Området rundt Vættaheia er et eksempel på det. 
Tidlig på 1800-tallet ble det også utviklet et eget varslingssystem for fiendtlige trusler og 
andre viktige hendelser. I Aure sto det flere slike signalmaster, og disse var en del av et 
varslingssystem mellom Ålesund og Trondheim. En av disse mastene var montert på høyden 
et stykke opp fra der Melland Fort seinere ble etablert. Kaptein Ohlsens telegraf består av 
høye master påmontert et enkelt, men effektivt, signalsystem. Signal 64: Det er sandsynlig at 
Fienden vil trænge ind ad Fjordene norden for Christiansund. Her kan det nevnes at 
Kristiansund var den best bevoktede byen mellom Bergen og Trondheim i årene 1809 til 
1814. Men telegrafen kunne også brukes til andre, mer fredelige formål. Signal 104: Rugmel 
behøves til Bageriet i Christiansund. I 2012 ble emne til signalmasta skaffet til veie, og 
telegrafen sto ferdig på Vestbatteriet i 2014. 
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Figur 22 Kaptein Ohlsens telegraf. 

 

Minnested for mineulykka i 1919 

I 1919 ble det lokalisert to miner ved sjøen nedenfor garden på Finset. Det skjedde jo ikke så 
rent sjelden på den tida, og Forsvaret ble varslet og møtte opp med mineryddingsfartøy. 
Bonden på Finset og hans eldste sønn ble med minerydderen som kjentmenn. Dette var jo 
spennende saker også for yngre medlemmer av familien, og derfor sprang også en yngre 
sønn etter, selv om han ikke fikk være med. Dessverre gikk en av minene av, og 
minerydderen ble drept sammen med de tre fra Finset. Det var en tragisk ulykke som 
fremdeles gjør inntrykk her i nærområdet. Det er reist et minnesmerke nede ved sjøen der 
ulykka skjedde, og det er en godt merket, gruset sti som fører ned dit fra veien ut til 
Støttepunkt. Ved minnesteinen er det også satt opp en informasjonstavle om mineulykka. 
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Figur 23 Minnestein for mineulykka i 1919. 

  

 

 

Formidling av krigsminner   

Krigsminner formidles på mange måter, og man kan selvsagt hevde at Støttepunkt og den 
informasjonen som er tilgjengelig for alle også dekker behovet for å minnes og forstå. I tillegg 
har imidlertid Melland Forts venner lagt vekt på muntlig formidling. Vi har siden 2009 hatt et 
tilbud om guiding, både for skoleklasser og for andre grupper som ønsker det. Allerede i 2008 
ble det etablert et samarbeid med Aure barne- og ungdomsskole. I tillegg blir det med jevne 
mellomrom ved ulike anledninger holdt foredrag. Her har flere personer formidlet kunnskap 
og minner, f.eks. om den gangen mannskapet fra Gulafjord reddet mange fra 
okkupasjonsmakten fra døden, om kaptein Ohlsens telegraf, om den gangen folket på Finset 
opplevde at store deler av utmarka og store deler av husene deres ble okkupert, om hvordan 
det var å være barn på Finset under krigen, om bombingen ved Lesundet ved krigsutbruddet 
og om byggingen av fortet. 

Det er flere som har bidratt med kunnskap og informasjon i slike sammenhenger, men det er 
likevel riktig å trekke fram Johannes Finset. Johannes representerer grunneierne i styret til 
Melland Forts Venner, og han har vært en svært viktig kilde til informasjon og en utrettelig 
bidragsyter på mange måter til arbeidet på Støttepunkt. For dette arbeidet, og for arbeidet på 
andre områder, mottok Johannes Aure kommunes kulturpris i 2020: 

https://www.aure.kommune.no/aktuelt/kulturprisen-2020.14631.aspx 
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Figur 24  Johannes Finset mottar Aure kommunes kulturpris 2020 

 

  

 
 

 

 


