
Historisk tur i Gratangen med Sverre Nordmo 

 

Postkort fra Gratangen i 1940. Merk at den gang var det ikke trær og skog å hjemme seg bak. 

Troms historielag og Gratangen historielag var arrangør for denne historiske høstturen som 

startet fra Lapphaugen. Her gikk Hitler på sitt første nederlag under andre verdenskrig. 

Framgangen for nazistenes erobring stoppet opp på Lapphaugen i aprildagene 1940.  

46 personer deltok på turen, dermed var bussen så å si full. Turen begynte med lunsj på 

Lapphaugen turiststasjon, som er kjent for god mat. Deltagerne fikk rikelig og god mat, kaffe 

og tips om hva en kunne lese om krigshandlingene fra Lapphaugen til Narvik.  

 

Lesetips:  

Johan H Berg og Olav Vollan «I Trønderbataljonens fotspor – 50 år etter» -  

Johan H Berg og Olav Vollan «Fjellkrigen 1940 -Lapphaugen -Bjørnfjell – en ukronet seier» - 

Bjørns Bjørnsen «Narvik 1940» -  

Helge Husby «Slaget i Gratangsbotn – 25.april 1940» - 

Jan P. Pettersen «Narvik 1940 – strategisk mål og politisk symbol» og «Narvikfelttoget 1940» 

Oddmund Joakimsen «Narvik 1940 -Nazi-Tysklands første tilbakeslag under 2. verdenskrig» - 

Alf R. Jacobsen «Slaget om Narvik» 

https://www.nb.no/nbsok/nb/694ac43755fbf9e36445f80e7463b5fe?index=1#0
https://www.nb.no/items/ba3b2630087456208ab359601c218edc
https://www.nb.no/nbsok/nb/8f8bafb3b9b1dffcfc5998f87b193243?index=1#0
https://www.haugenbok.no/9788299948029/dokumentar-og-fakta/historie/slaget-i-gratangsbotn-25-april-1940
https://www.norli.no/narvik-1940-3?gclid=Cj0KCQjwuuKXBhCRARIsAC-gM0iHjeAfTqKbmHajcYdZEQyZyA3UrWSXD5SFK7ml1N6lhlY8BzVNSiIaAhVQEALw_wcB
https://krigsmuseet.no/produkt/narvikfelttoget-1940-kampen-om-historien/
https://krigsmuseet.no/produkt/narvik-1940-nazi-tysklands-forste-tilbakeslag-under-2-verdenskrig/
https://www.platekompaniet.no/bok/slaget-om-narvik-alf-r-jacobsen?gclid=Cj0KCQjwuuKXBhCRARIsAC-gM0hVwgakKO__Pe82MAy86_cmzLHjuuv1iNwjbM8hMiL_jDFOcGjaGe0aArD0EALw_wcB


Dette er noen viktige tips, men det er mye litteratur om de dramatiske kampene i 

Gratangen. Jacobsen sin siste bok kommer som film. Men for å vurdere verdien av disse 

bøkene, er det en stor fordel at en har kjentfolk som både kjenner terrenget og skjebnene til 

folkene. Sverre Nordmo sin familie levde i denne dramatikken og kan gi 

førstehandsskildringer om slaget 25.april, slaget som også kalles «Tragedien i 

Gratangsbotn». 

 

 

Sverre Nordmo til venstre forklarer gangen i det første slaget på Lapphaugen. De tyske 

stillingene var da ved den gamle brøytestasjonen på Lapphaugen. I dette slaget var det bare 

norske soldater, befalsskolen og Feltbrigae 6 med Inf. Regiment 15 og IR16. 

 

Etter orienteringa fra Lapphaugen, gikk turen videre med Furuly Turbuss til Gratangens 

nedlagte turiststasjon med en bli og dyktig sjåfør som tok oss ned langs den gamle Riksveg 

50. 



 

Fra Gratangen Turiststasjon orienterte Nordmo om slagene i Gratangen, først den 12. april 

da skolekompaniet stoppet tysk framrykking en hel dag på dette stedet. Deretter var det om 

slaget den 25.april da Trønderbataljonen ble utsatt for rene massakren. Norske styrker 

erobret høyde 509 som vi kan se på bildet helt oppe til venstre, omtrent der masta synes. 

Deretter gikk bussturen gjennom bygda i Gratangen der Nordmo orienterte om dramatikken 

ved nesten hvert eneste hus. Til slutt kom vi ned til Minnelunden som ligger ved Gratangen 

båtmuseum. 

            

Minneplata ved Turiststasjonen,                    Minnebauta med navn Minnebauta for  

med navn på norske og franske avdelinger          på falne fra  Trønder- Altabataljonen. 

som sloss i Gratangen.                  bataljonen IR 12   



  
Nordmo fortalte om arbeidet med minnelunden og om de forskjellige bautasteinene som var 

reist her. I tillegg kunne en i terrenget her se spor av skyttergraver tyskerne hadde gravd for 

trening da de lå nede i Gratangsbotn.   

  
 

Turen bar så videre ut til Foldvik Brygge der vi fikk en orientering om hurtigruteskipet 

Dronning Maud som ble senket her ved kai. Båten fikk to treff som satte båten i brann. 

Tegninga under, laget av Alvin Jensvold, er montert opp ved kaia der bombinga skjedde. 



  
 

Kjøreturen gikk så tilbake til Gratangsbotn og opp til Øse.  

   

På tur tilbake til parkeringsplassen på Lapphaugen der våre biler sto, fortalte Nordmo litt om 
Gratangens rike historie, I det hele tatt var det en guid som hadde mye å fortelle om de 
stedene vi passerte. Det er godt å ha slike ressurser i Troms historielag som både kan historia 
til sitt hjemsted og som i tillegg er flink til å fortelle og beskrive historia. Troms historielag vi 
anbefale andre å ta denne turen med Sverre Nordmo. Vi på turen lærte i hvert fall mye om 
de tidlige kampene rundt Narvik 1940.  

Minnestein på Øse: 

Til minne om 6. og 14. Franske Alpejegerbataljon som 

kjempet side om side med de norske avdelingene for 

6.divisjon i dette området i april og mai dagene i 1940. 



Referent: Frode Bygdnes, sekretær Troms historielag. 

Tegninger fra Fjellkrigen 1940, som henger på Lapphaugen turiststasjon: 

  


