
Ved inngangen av 2016 startet en ny treårsperiode for Arbeidsprogram for det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet. 
Programmet er forankret i Den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og ledes av Klima- og miljødepartementet. 
Riksantikvaren er nasjonal koordinator for kulturminnevern, med Finnmark og Nordland fylkeskommuner og 
Narviksenteret som nære samarbeidspartnere. Det norsk-russiske samarbeidet er geografisk basert i Barentsregionen 
og havområdene utenfor, og omfatter prosjekter innen vern av havmiljøet, forvalting av biologisk mangfold, reduksjon 
av forurensning, undersøkelse av radioaktiv forurensning og grensenært samarbeid i tillegg til kulturminnevern.

Riksantikvaren leder «Prosjekt Nordlandsbanen» som møtet på Fauske skal handle om. Prosjektet tar utgangspunkt i de 
tilsammen 50 leirene i som ble bygget i fylket under andre verdenskrig, og tvangsarbeidet som sovjetiske, 
polske og jugoslaviske krigsfanger ble satt til i utbyggingen av Nordlandsbanen og Riksvei 50. Mange av leirene er 
revet, gjengrodd og har lite dokumentasjon knyttet til seg, mens andre er synlige og godt dokumentert. Fauskemøtet 
skal diskutere hva som har skjedd med disse leirene etter krigen. Hvilke behovene for dokumentasjon, avdekking, 
rydding og formidling?  Hvordan kan vi ta vare på og synliggjøre denne historien lokalt, nasjonalt og internasjonalt, slik 
at vi både tar vare på vår egen og deler av russernes historie? 

Mål for møtet: 
1) Få oversikt over prosjekter og tiltak som kan sees i sammenheng med Prosjekt Nordlandsbanen
2) Definere behov for tiltak

Informasjonsmøte om 
Prosjekt Nordlandsbanen

Klungset leir, Fauske, 8. september 2016

Fangeleiren Lønsdal 28.6.1944. Fotograf: L. Pieper fra Organisation Todt. Fra Riksarkivet, Reichskommissariat, bildarchiv. RAFA-3309-L67b.



  Møtet er gratis og det vil bli servert lunsj.

  Ønsker du mer informasjon om møtet, kontakt Beate Strøm, e-post: bst@ra.no

  Påmelding innen 5. september via våre nettsider (se kalenderen og bruk påmeldingslink) 
   www.riksantikvaren.no. 

Program

Kobbelveid 1944. Krigsfanger i arbeid. Fotograf: L. Pieper fra Organisation Todt. Fra Riksarkivet, Reichskommissariat, bildarchiv. RAFA-3309-L67b.

11.00-11.45:  Introduksjon til Det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet og Prosjekt Nordlandsbanen
  ved Beate Strøm, Jostein Gundersen og Geirr Olav Gram, Riksantikvaren

11.45-13.00:  Lunsj med påfølgende omvisning i Klungset leir

13.00-13.30:  Tema: arkeologiske utgravinger
  
13.30-14.00:  Tema: Dokumentasjon: Organisation Todt-arkivet ved Riksarkivet
   ved Michael Stokke, stipendiat/forsker, Narviksenteret

14.00-14.30:  Tema: Formidling: Formidling av funnene ved, og historien til, Trondenes fangeleir
   ved Ole J. Furset, direktør ved Sør-Troms Museum Trondenes Historiske Senter

14.30-14.45:  Pause 

14.45-15.10:  Rapport fra noen igangsatte prosjekter 
  ved Trond Inge Mathisen, Hamarøy krigsminnemuseum, Ragnar Selnes, Helgeland museum og
  Finn Rønnebu, Nordlandsmuseet

15.10-16:00:  Plenumsdiskusjon med utgangspunkt i dagens presentasjoner samt dokumenter som sendes 
  møtedeltakerne ved påmelding
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