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Store	Råholmen	ligger	på	vestsiden	av	Kråkerøy,	i	skjærgården	utenfor	Fredrikstad	i	Østfold.	På	holmen	
finnes	det	et	særdeles	godt	bevart	og	representativt	stenbruddsanlegg.	Foruten	selve	bruddet	med	
karakteristiske	stenfyllinger,	består	anlegget	av	skinnegang,	vogner,	kraner	og	bryggeanlegg	for	utskip-
ning.	I	tillegg	finnes	det	en	rekke	tilvirkede	stenblokker,	noe	det	er	svært	sjeldent	å	finne	liggende	i	selve	
bruddene.	Blokkene	var	en	del	av	en	stor	bestilling	med	granitt	som	skulle	benyttes	til	Adolf	Hitlers	
påtenkte	seiersmonument	i	Berlin.	Sten	til	dette	enorme	monumentet	skulle	tas	ut	fra	en	rekke	brudd	
rundt	hele	Oslofjorden.	I	tillegg	ble	det	på	Store	Råholmen	også	tatt	ut	blokker	til	andre	bygg	og	mo-
numenter.	Således	knytter	stenbruddet	seg	vel	så	mye	til	verdenshistorien	som	det	gjør	til	det	lokale	
stenhoggerfaget,	som	i	dag	nærmest	er	dødd	ut.	Fra	1870-tallet	og	nærmere	100	år	framover	var	sten-
hogging	et	svært	viktig	levebrød	i	ytre	Østfold.	Stenbruddet	på	Store	Råholmen	var	i	drift	på	1930-	og	
-40-tallet.	På	toppen	av	holmen	finnes	det	også	en	gravrøys	fra	bronsealderen.	Således	representerer	
kulturmiljøet	på	holmen	et	stort	spenn	i	tid.

23.10.2009	ble	det	 foretatt	midlertidig	 fredning	av	 Store	Råholmen	 som	kulturmiljø	 etter	 kml	 §	22	
nr.	4,	 jfr.	 §	20	etter	vedtak	 fattet	av	Østfold	 fylkeskommune.	Tiltaket	ble	utført	etter	 rådføring	med	
Riksantikvaren.	Fylkeskonservatoren	 i	Østfold	fylkeskommune	har	forestått	den	innledende	delen	av	
fredningsarbeidet.	Denne	dokumentasjonsrapporten	er	utarbeidet	av	Lars	Ole	Klavestad,	landskapsar-
kitekt/rådgiver	hos	Fylkeskonservatoren.	Høsten	2017	foreslo	Riksantikvaren	at	det	var	hensiktsmessig	
å	gjøre	om	fredningen	til	en	§§15/19-fredning.	Fredningen	ble	skrenket	inn	fra	å	gjelde	hele	holmen	til	
å	gjelde	de	delene	som	inneholder	de	viktigste	kulturhistoriske	elementene	fra	stenbruddsperioden.	
Rikantikvaren	har	selv	forestått	denne	omarbeidingen	fram	mot	det	endelige	fredningsvedtaket	i	2018.

Arbeidet	har	bestått	av	flere	prosesser:
- Registrering og fotografering av de ulike elementene som utgjør kulturmiljløet
-	Oppmåling	og	kartfesting	av	alle	typer	ferdighogde	stenblokker
-	Kildegranskning	rundt	stenbruddet	på	Store	Råholmen	og	andre	tilsvarende	brudd	i	fylket	(skriftlige	
og muntlige kilder, samt radioopptak)
-	Kildegranskning	knyttet	til	Hitlers	byplanleggingsprosjekt	Mythos	Germania
-	Formell	fredningsprosess	(disse	dokumentene	inngår	ikke	i	denne	rapporten)

Foruten	å	dokumentere	kulturmiljøet	på	Store	Råholmen	har	arbeidet	med	denne	rapporten	også	hatt	
som	mål	å	sette	stenbruddet	inn	i	en	større	sammenheng,	knyttet	til	stenhogging	som	fag	og	levebrød	
og	ikke	minst	til	de	spesielle	båndene	som	knytter	dette	bruddet	til	verdenshistorien.	Det	er	derfor	ned-
lagt	et	større	arbeid	med	å	spore	opp	informasjon	om	all	virksomheten	som	var	knyttet	til	den	bestilte	
stenleveransen	til	Hitlers	seiersmonument.	Granitt	til	monumentet	ble	 tatt	ut	flere	steder	 i	Østfold,	
uten	at	det	tidligere	er	laget	noen	oversikt	over	dette.	De	gjenværende	stenblokkene	viser	hvor	flott	
granitten	kunne	formes,	og	til	tross	for	at	de	skulle	benyttes	til	et	vannvittig	prosjekt,	er	de	fremragende	
eksempler	på	hva	denne	utdødde	faggruppen	med	stenhoggere	kunne	utføre.	Rapporten	gir	også	en	
innføring	i	de	enorme	byplanene	Hitler	la	for	Berlin.	Når	man	ser	disse	store	linjene,	fremstår	historien	
til	stenbruddet	som	svært	interessant.

Selv om stenbruddet på Store Råholmen står nevnt i en rekke sammenhenger, har det før fredningspro-
sessen	tiltok	ikke	vært	skrevet	noen	lengre	sammenhengende	artikler	om	virksomheten	her.	Det	har	
av	den	grunn	vært	et	stort	puslespill	å	kartlegge	historien	omkring	holmen.	Det	som	finnes	av	skriftlige	
kilder	er	svært	fragmentert,	men	stenbruddsvirksomheten	her	er	nevnt	 i	flere	 lokale	bøker	slik	som	
Kråkerøy	bygdebok	fra	1957	og	Ulf	Hjardars	bok	«Sten»	fra	2005.	Steinar	Brynhildsen	hadde	i	Wiwar	
nr.	2	2001	en	artikkel	med	minner	fra	stenhoggernæringen.	Også	her	omtales	virksomheten	på	hol-
men.		Bruddet	og	tilknytningen	til	Hitlers	seiersmonument	er	omtalt	i	flere	avisartikler	i	lokalpressen.	
24.06.2005	hadde	også	Dagbladet	en	reportasje	om	Hitlers	knuste	drøm	på	Kråkerøy.	Granitt	til	det	

Forord
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planlagte	seiersmonumentet	i	Berlin	ble	tatt	ut	en	rekke	steder	omkring	Oslofjorden.	Enkelte	av	disse	
bruddene	er	behandlet	 i	 lokalhistoriske	tidsskrifter,	for	eksempel	Kristian	T.	Knutsens	artikkel	«Adolf	
Hitler-platz	–	et	stykke	Torsneshistorie»	i	Borge	Historielags	årsskrift	Åbygge	1986.	Den	første	som	tok	
til	orde	for	fredning	av	Store	Råholmen	var	lokalhistorikeren	Ulf	Hjardar	gjennom	et	leserinnlegg	i	Fred-
riksstad	Blad	11.07.2005.	Høsten	2009	 lagde	NRKs	medarbeider	Øyvind	Arntsen	to	programmer	for	
P2s	program	”Museum”.	Det	ene	omhandlet	stenbruddet	på	Store	Råholmen	og	ble	sendt	26.09.2009.	
Medvirkende	i	programmet	var	Gustav	Rosnes,	Alexander	Ytterborg	og	Sjur	Mæhlum	fra	Riksantikva-
ren.	Det	andre	programmet	omhandlet	«Mythos	Germania»	og	ble	sendt	14.11.2009.	Medvirkende	
her	 var	også	tidligere	ambassaderåd	 i	Berlin,	 Sverre	 Jervell,	 som	har	 studert	på	arbeidene	 som	ble	
utført	i	forbindelse	med	planleggingen	av	monumentet	i	Berlin.	Som	en	følge	av	radioprogrammene	
uttalte	Riksantikvaren	at	det	kunne	bli	aktuelt	med	fredning	av	stenbruddet.	24.05.2018	sendte	NRK	P2	
ytterligere	et	program	i	serien	”Museum”	om	fredningen.	En	viktig	kilde	for	hvordan	de	gigantiske	byg-
geplanene	i	Berlin	skulle	gjennomføres,	er	Albert	Speers	bok	«Erinnerungen»	fra	1969.	Speer	var	Hit-
lers	arkitekt	og	en	av	førerens	mest	betrodde	medarbeider.	Et	godt	bilde	av	disse	planene	gir	også	den	
tyske	boka	”Von	Berlin	nach	Germania”,	utgitt	i	2008.	Hitlers	drøm	om	en	ny	verdenshovedstad	i	Berlin	
ble	senest	presentert	i	tidsskriftet	Levende	Historie	01-2012.		Også	her	nevnes	stenbruddene	i	Norge.

Undertegnede har i en årrekke interessert seg for stenhogging, både selve faget og miljøet som vokste 
fram	rundt	stenhoggerne.	På	1990-tallet	gjennomførte	jeg	en	rekke	båndintervjuer	med	lokale	sten-
hoggere.	Lenge	før	det	var	på	tale	med	en	fredningssak	på	Store	Råholmen,	samlet	jeg	stoff	om	de	ulike	
«Hitler-bruddene».	Høsten	2003	gjorde	jeg	et	intervju	med	Steinar	Brynhildsen	(1930-2004).	Brynhild-
sen	vokste	opp	ved	stenbruddet	i	Sandbukta	på	Kråkerøy.	Hans	far	arbeidet	som	stenhogger,	og	Steinar	
Brynhildsen	hadde	en	inngående	kjennskap	til	yrket.	Han	hadde	selv	dokumentert	mye,	både	gjennom	
tekst,	innsamling	og	fotografering.	Særlig	gjaldt	dette	monumenthoggerfaget.	Han	satt	også	på	detalj-
opplysninger	om	Store	Råholmen	og	hitlerstenen.	Dette	materialet	har	vært	en	viktig	«inngangsportal»	
og	kilde	til	denne	fredningssaken.

Stenbruddsmiljøet på Store Råholmen er også det første teknisk-industrielle kulturminnet som fredes i 
Østfold.	De	fleste	vedtaksfredningene	av	eldre	bygninger	ble	gjennomført	allerede	i	1923.	På	2000-tal-
let	har	det	i	fylket	blitt	gjennomført	flere	forskriftsfredninger	av	statlige	anlegg,	slik	som	festninger,	fyr	
og	veianlegg.	Det	var	først	på	1990-tallet	at	kulturminnevernet	begynte	å	kaste	øynene	på	industrimin-
ner.	Tidligere	hadde	ikke	disse	samme	status	som	bygninger	og	anlegg	knyttet	til	for	eksempel	bonde-
kulturen	og	borgerskapet.	Arbeidet	med	dokumentasjon	og	fredning	av	kulturminnet	på	Store	Råhol-
men	har	således	vært	et	nybrottsarbeid	for	Fylkeskonservatoren	i	Østfold	fylkeskommune.	At	arbeidet	
har	trukket	noe	ut	i	tid	skyldes	at	Store	Råholmen	kun	er	tilgjengelig	med	båt,	samt	at	dokumentasjon	
og	fredningsprosess	har	blitt	utført	samtidig	med	løpende	forvaltningsoppgaver	uten	ekstra	ressurser.

Gjennom	årenes	løp	er	ganske	sikkert	mange	av	de	ferdig	tilvirkede	stenblokkene	fra	Store	Råholmen	
blitt	fraktet	bort.	Det	fortelles	at	grunnmurer	og	hus	på	Kråkerøy	stammer	nettopp	herfra.	Rundt	Os-
lofjorden	fantes	det	en	rekke	brudd	hvor	det	ble	tatt	ut	granitt	til	Hitlers	påtenkte	seiersmonument.	
Da	prosjektet	ble	skrinlagt,	ble	den	tilhogde	stenen	liggende	tilbake.	Til	tross	for	at	blokkene	represen-
terte	noe	av	de	ypperste	innen	norsk	stenhoggerkunst,	ble	naturlig	nok	ikke	stenene	sett	på	som	noe	
verdifullt	i	årene	etter	krigen.	Etter	hvert	forsvant	blokkene	og	ble	benyttet	til	veianlegg,	bygninger	og	
moloer.	Store	Råholmen	er	blant	de	få	bruddene	hvor	mye	av	hitlerstenen	fremdeles	ligger	igjen.	I	dag	
er	dette	å	betrakte	som	et	viktig	kulturminne.	Det	var	som	en	direkte	følge	av	at	noen	av	blokkene	ble	
fjernet	med	helikopter	høsten	2009,	at	kulturmiljøet	ble	midlertidig	fredet.

Der	intet	annet	er	oppgitt	er	alle	kart,	tegninger	og	fotografier	utført	av	Lars	Ole	Klavestad.	Ortofoto-
grunnlag	er	fra	Fredrikstad	kommune.	Resultatene	av	dokumentasjonsarbeidet	ble	også	presentert	i	en		
lengre	artikkel	av	undertegnede	i	Fredrikstad	Museums	årbok	”Mindre	Alv”	i	2016.

Sarpsborg 4. mars 2013 / 2. mai 2018
Lars Ole Klavestad
landskapsarkitekt/rådgiver Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune
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Oversiktskart

Oversiktskart	som	viser	beliggenheten	til	Store	Råholmen.	
Kartet	over	viser	beliggenheten	i	forhold	til	Fredrikstad	og	Krå-
kerøy.	Legg	merke	til	alle	småholmene	på	vestsiden	av	Kråker-
øy.	Østsiden,	som	grenser	mot	hovedutløpet	til	Glomma,	er	
brattere	og	er	nesten	fri	for	holmer.	De	røde	stedsnavnene	på	
kartet	markerer	steder	hvor	det	er	arbeidet	med	sten	til	det	
planlagte	seiersmonumentet	til	Hitler	i	Berlin.	Det	var	kun	på	
Store	Råholmen	og	ved	Dal	i	Borge	det	var	uttak.	I	Sandbukta	
og	på	Putten	foregikk	det	trolig	kun	bearbeiding	av	råblokker	
som	ble	fraktet	fra	vestsiden	av	Oslofjorden.	Kartgrunnlag:	
Fredrikstad	kommune.	

Kartet	til	høyre	viser	området	som	er	omfattet	av	fredningen.	
Det	ligger	på	den	sørøstre	delen	av	holmen.	Som	det	framgår	
er	det	to	Råholmer	-	store	og	lille.	Kart:	Østfold	fylkeskom-
mune.
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Store	Råholmen	ligger	på	vestsiden	av	Kråkerøy	i	Fredrikstad	kommune.	Denne	delen	av	skjærgården,	
som	strekker	seg	fra	Langøya	i	nord	til	Vesterøy	på	Hvaler	i	sør,	er	svært	rik	på	holmer	og	skjær.	Med	
sitt	høyeste	punkt	på	ca	19	meter	er	Store	Råholmen	den	mest	markante	av	disse	holmene.	Rå	betyr	
merke,	og	stednavnet	har	trolig	sin	bakgrunn	i	at	den	markante	holmen	var	et	sjømerke	i	seg	selv.	I	areal	
utgjør	Store	Råholmen	580	daa.	Naboholmen	i	sør,	Lille	Råholmen,	er	faktisk	noe	større	i	utstrekning,	
men	den	er	på	langt	nær	så	høy.	Store	Råholmen	har	et	karakteristisk	utseende	formet	av	isen,	det	vil	si	
at	den	har	en	forholdsvis	slak	nordside	og	en	bratt,	uryddig	sørside.	Dette	kommer	av	at	nordenden	av	
åsene	har	ligget	mest	utsatt	for	isens	høvlende	virksomhet,	mens	sørsiden	lå	mer	i	le.	Resultatet	ble	at	
isen	slipte	fjellet	til	glatte	svaberg	i	nord,	mens	den	i	sør	sprengte	løs	store	blokker	etter	de	kryssende	
sprekkesonene	og	førte	dem	med	seg.	Den	søndre	delen	av	holmen	karakteriseres	av	flere	markante	
kløfter	som	skjærer	seg	gjennom	granitten,	tvers	over	holmen.	Kløftene	har	to	noe	ulike	retninger.	Noen	
går	nordvest-sørøst,	mens	andre	går	tilnærmet	øst-vest.	På	østsiden	av	holmen	danner	denne	sprek-
kesonen	nærmest	en	slette	eller	lite	daldrag,	mens	det	mot	vestsiden	er	dype,	smale	kløfter.	Daldraget	
utgjorde	kjerneområdet	for	stenbruddsvirksomheten	på	holmen.	Kløftene	er	trolig	blitt	til	ved	kraftige	
oppbrekninger	etter	skjørhetssoner	i	berggrunnen.	Denne	typen	kløfter	er	vanlig	i	den	denne	delen	av	
skjærgården,	og	vi	finner	dem	både	på	Kråkerøy,	Kjøkøy	og	ytre	Onsøy.	Mest	markante	er	Skams	klove	
på	Kjøkøy	og	klova	som	skjærer	gjennom	Torgauten	fort	ved	Øyenkilen	i	Onsøy.	Begge	disse	ble	under	
andre	verdenskrig	benyttet	som	en	del	av	befestningene	omkring	innløpet	til	Fredrikstad.	

Berggrunnen på Store Råholmen består 
utelukkende	av	granitt.	Massivet	med	øst-
foldgranitt	 strekker	 seg	 fra	 Krokstadfjor-
den	i	Råde	i	nordvest	til	Viksletta	i	Berg	i	
sørøst.	Mesteparten	av	granitten	finner	vi	
i	 de	ytre	bygdene.	Grensen	 for	 granitten	
går	noe	innenfor	Raet.	Ved	Berg	og	Halden	
by er det et opphold bestående av gneis, 
før	granitten	fortsetter	i	Iddefjordsfjella	og	
videre	inn	i	Bohuslän	sør	til	Lysekil.	Totalt	
har	granittfeltet	en	samlet	lengde	på	130	
km, mens bredden varierer mellom 10-20 
km.	Granitten	hører	med	til	det	som	kalles	
grunnfjellet	og	er	ca.	925	millioner	år	gam-
mel.	Den	er	en	såkalt	dypbergart,	noe	som	
vil si at den er dannet under svært høyt 
trykk	 og	 temperatur.	 Granitten	 består	 i	
hovedsak	av	tre	ulike	mineraler:	kvarts	(ca	
30%),	 feltspat	 (ca	60%)	og	glimmer	(ca	5	
%).	 I	underkant	av	100	år,	 fra	1870-tallet	
til	1960-tallet,	var	granittåsene	i	ytre	Øst-
fold	 en	 viktig	 arbeidsplass.	 At	 granitten	
var	så	ettertraktet	i	stenindustrien	skyldes	
dens	 hardhet,	 samtidig	 som	 den	 lett	 lar	
seg	klyve	etter	bestemte	retninger,	slik	at	

Geografi og geologi

Berggrunnskart	som	viser	østfoldgranittens	utbredelse.	At	
stenbruddene	var	lokalisert	til	de	ytre	bygdene,	skyldes	i	stor	
grad	også	mulighetene	for	utskiping.	Kart:	NGU.
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man ved hjelp av enkle redskaper og god teknikk enkelt kan skape 
brosten, kantsten, grunnmursblokker eller andre emner ut av det 
tilsynelatende	massive	berget.	De	to	hovedretningene	ble	av	sten-
hoggerne	 kalt	 «klyven»	 (horisonalt)	 og	 «busta»	 (vertikalt,	 nord-
sør-retning).	Enkelte	ganger	finnes	også	en	tredje	klyvretning,	kalt	
«villklyv»	 (horisontalt,	 øst-vest-retning).	 Disse	 egenskapene	 til	
granitten	synes	i	vesentlig	grad	til	å	henge	sammen	med	oriente-
ringen	til	mineralene.	Enkelte	fjell,	som	kløv	best	om	vinteren,	ble	
omtalt	som	gode	vinterfjell.	I	tillegg	til	de	nevnte	klyvningsretnin-
gene	har	granitten	såkalte	«bunner»	og	«benker».	Benkene	utgjør	
lag	i	granitten,	adskilt	med	horisontale	bunner/sprekker,	som	gjør	
at	det	er	enkelt	å	ta	ut	store	blokker	fra	fjellet.	Ofte	sees	dette	som	
trappetrinn	i	de	gamle	stenbruddene.	Disse	egenskapene	gjorde	
granitten	ideell,	sett	fra	et	industrielt	synspunkt.	Ofte	ble	det	laget	
såkalte	«storbrøtt»	hvor	enkelte	hadde	oppgaven	med	å	ta	ut	rå-
blokkene.	Når	dette	var	gjort,	ble	disse	fraktet	til	en	annen	del	av	
bruddet,	hvor	andre	stenhoggere	hadde	til	oppgave	å	tilvirke	de	
ferdige	produktene.	På	Store	Råholmen	later	det	til	å	ha	vært	en	
egen	foredlingsplass	nær	kaiområdet.

Det	må	også	nevnes	at	granitten	har	ulike	hardheter	og	farger,	eg-
net	til	ulike	formål.	Fargen	på	granitten	på	vestsiden	av	Oslofjor-
den	er	eksempelvis	mer	rødlig	en	den	i	Østfold.	Granitten	på	Store	
Råholmen	 skiller	 seg	 fra	andre	varianter	av	Østfoldgranitt	ved	å	
være nokså grovkornig, ha en blekrød farge, og ved å være tydelig 
porfyrisk	med	rosa	fenokrystaller	av	mikroklin.	

Denne	store	granittblokka	fra	Store	Råholmen	illustrerer	godt	hvor	rett	og	fint	granitten	deler	seg.	Legg	merke	til	
de	mangde	kilehullene	som	er	laget	for	å	sikre	at	blokka	skulle	dele	seg	på	korrekt	vis.

Dyp	og	smal	fjellsprekk	på	den	sør-
vestre	siden	av	holmen.	Kløfta	går	
ganske	nøyaktig	i		øst-vestlig	retning.
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Sten	har	i	lang	tid	blitt	benyttet	til	grunnmurer,	kirker	og	festningsbygging,	men	det	var	først	på	1800-tal-
let	at	man	virkelig	begynte	å	åpne	øynene	for	hva	sten,	og	spesielt	granitt,	kunne	brukes	til.	De	første	
forsøkene	kom	i	gang	i	Halden	på	1840-tallet,	og	på	70-	og	80-tallet	kom	driften	i	gang	for	alvor.	I	Fred-
rikstad	ble	det	første	stenbruddet	åpnet	i	Kiæråsen	i	1870.	Perioden	1890	til	1914	var	selve	gullalderen	
i	stenindustrien.	Det	var	Smaalenene	og	Bohuslän	som	var	de	viktigste	områdene	for	stenindustrien.	
Her	lå	det	mye	god	granitt	åpent	i	naturen.	Med	stor	arbeidsledighet	i	Sverige	var	det	stor	arbeidsinn-
vandring	fra	Sør-Sverige	til	Norge	på	slutten	av	1800-tallet.	Svært	mange	av	disse	tok	seg	jobb	i	fjellet	
og	det	vokste	nærmest	fram	svenske	kolonier.

Først	og	 fremst	 var	det	 kantsten,	 storgatesten	og	 smågatesten	 som	ble	 tatt	ut	 av	fjellet.	Over	hele	
verden	var	det	en	enorm	byvekst	på	slutten	av	1800-tallet	og	starten	av	1900-tallet.	Nytt	var	det	at	
gatene	skulle	brolegges.	Det	ble	blant	annet	eksportert	til	England,	Tyskland,	Holland,	Belgia	og	til	land	
i	Sør-Amerika.	Til	mer	lokalt	bruk	tok	man	også	ut	gjerdestolper	og	blokker	til	murer	og	grunnmurer.	
I	 sjeldnere	grad	fantes	det	finstensbrudd	eller	monumenthoggerier.	Ofte	ble	det	tatt	ut	stenblokker	
som	ble	fraktet	til	de	stedene	hvor	monumenthoggerne	sto	og	arbeidet.	Andre	plasser	ble	de	ferdige	
blokkene	tilvirket	på	stedet.	Østfoldgranitten	ble	benyttet	til	en	rekke	monumenter.	Den	meste	kjente	
er	Monolitten	av	Gustav	Vigeland.	Den	ble	tatt	ut	i	Hovsfjellet	i	Idd	i	1926.	Et	viktig	finstensbrudd	var	
Sandbukta	ved	Kjøkøysundet	på	Kråkerøy.	Her	ble	det	tilvirket	en	rekke	skulpturer,	ornamenter,	relief-
fer,	 fontener	og	krigsminnesmerker	 for	hele	 landet.	Det	var	 lokale	stenhoggere	som	hogde	ut	disse	
monumentene	etter	tegninger	av	kunstnere.	Stenhoggerne	representerte	en	stor	faglig	dyktighet	og	
innsikt.	Etter	1960-tallet	har	det	nesten	ikke	blitt	bedrevet	stenhogging	i	Østfold.	Isteden	importeres	
granitt	fra	Kina	og	India.

Stenbrudd som kulturminner

Trolldalen	koopertative	stenhoggerlag	i	1929.	Trolldalen	ligger	sør	på	Kråkerøy	og	således	ikke	langt	fra	Store	Rå-
holmen.	Bildene	er	tatt	med	for	å	vise	noen	glimt	av	miljøet	i	stenbruddene.	Foto	utlånt	av	Steinar	Brynildsen.
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Stenbruddene	i	Østfold	har	fram	til	i	dag	ikke	hatt	særlig	stor	status	som	kulturminner.	Dette	skyldes	i	
stor	grad	at	det	er	svært	mange	av	dem,	samtidig	som	aktiviteten	har	ligget	nært	i	tid.	De	viktigste	sten-
bruddsområdene	finner	vi	i	Hovsfjellet	og	Iddefjordsfjella	sør	for	Halden,	i	Torsnes	og	på	Hvaler.	Videre	
finnes	det	 større	bruddområder	 i	Ullerøy,	Skjeberg,	Borge,	på	Greåker,	Rolvsøy,	Kråkerøy	og	Kjøkøy,	
samt	 i	ytre	Onsøy.	Eierrettighetene	til	fjellet	 lå	som	regel	hos	bøndene.	Det	var	vanlig	at	stenfirma-
ene	leide	fjellrettigheter	av	bonden.	Det	ble	etablert	en	rekke	stenfirmaer,	og	stenrederne	ble	gjerne	
mektige	menn.	I	Fredrikstad-distriktet	fantes	firmaene	N.S.	Beer	&	Co,	Fredrikstad	Stenhuggerier,	A/S	
Østfold	Stenindustri,	Emil	Johansen,	Folden	Stenindustri,	Fredrikstad	Granitt	CO	(K.N.	Vegard),	Lütten-
see	og	Schibsted.	På	det	meste	var	det	ca.	4000	som	var	engasjert	i	stenindustrien	i	Østfold,	hvorav	ca.	
1900	i	Fredrikstad-distriktet.

Omkring bruddene vokste det fram en rekke lokalsamfunn eller grender, som fremdeles er godt intak-
te.	Under	stenhoggertiden	ble	de	aktuelle	åsryggene	nærmest	rensket	for	vegetasjon.	I	dag	er	de	i	stor	
grad	grodd	til	med	furuskog.	I	store	deler	av	ytre	Østfold	finner	man	gamle	stenbrudd	som	små	groper	
fulle	av	vraksten.	Ofte	ligger	de	tett	i	tett.	Andre	steder	kan	det	være	større	uttak	eller	rester	etter	stor-
brøtt,	som	i	dag	sees	som	høye	skrenter,	nærmest	som	små	romdannelser	eller	amfier	i	skogen.	Noen	få	
steder står det igjen bygninger i form av spisebrakker, skjul eller smier, men så godt som ingen av disse 
miljøene	har	noe	vern.	De	fleste	av	dem	har	falt	sammen	eller	råtnet.	I	tilknytning	til	stenbruddene	fin-
ner	man	ofte	andre	spor	etter	virksomheten	i	form	av	jernskrap,	tufter	etter	bygninger,	inskripsjoner	i	
fjellet,	bolter,	rester	etter	kraner,	veitraséer,	riller	i	fjellet	slik	at	hestene	ikke	skulle	skli	eller	stenbrygger	
for	utskiping.	Også	de	mange	stedsnavnene	tilknyttet	stenbruddene	må	anses	som	kulturminner.	Det	
forekommer	nesten	aldri	at	ferdig	tilvirket	sten	ligger	tilbake	i	bruddene.	Det	er	også	sjeldent	at	det	er	
bevart	skinneganger	brukt	til	frakt	av	stenblokker.	

Arbeid	med	monument	i	finstensbruddet	i	Sandbukta	ved	Kjøkøysundet	på	Kråkerøy.	Foto	utlånt	av	Steinar	
Brynildsen.
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Det eneste stenbruddet som har en viss form for vern er Oterhi stenbrudd på Komperød gård i Ul-
lerøy.	Dette	er	tatt	inn	som	ett	av	tolv	prioriterte	kulturmiljøer	i	Sarpsborg	kommunes	kulturminneplan	
(2005-2016).	Også	i	tilknytning	til	dette	ble	det	arbeidet	med	sten	til	Hitlers	planlagte	seiersmonument.	
Ved	Kystmuseet	på	Hvaler	har	stenhoggingen	blitt	viet	stor	oppmerksomhet	ved	at	man	har	oppført	
et	amfiteater	i	det	såkalte	«Brøttet».	Det	brukes	til	teaterforestillinger	som	blant	annet	er	knyttet	til	
stenhoggermiljøet.	 Fagerholt	Monumenthoggeri	 i	 Idd	ble	 åpnet	 som	museum	 i	 august	 2000.	Dette	
er	det	eneste	bevarte	stenhoggeriet	ved	Iddefjorden.	Bruddet	ble	anlagt	av	N.	S.	Beer	i	1938,	og	det	
foregikk	bearbeiding	av	stein	her	til	langt	ut	på	1990-tallet.	En	liten	interessant	detalj	er	for	øvrig	at	
kompressorhuset	her	er	bygd	av	”hitlersten”		tilvirket	ved	Iddefjorden	av	råblokker	fra	den	andre	siden	
av	Oslofjorden.

I	flere	grender	står	arbeiderbevegelsen	fra	stenhoggertiden	fremdeles	sterkt.	Folkets	Hus	utgjorde	var	
gjerne	den	viktigste	møteplassen	for	stenhoggerne.	Det	aktive	miljøet	rundt	Folkets	Hus	i	Torsnes	er	
et	godt	eksempel	på	at	mye	av	kulturen	fremdeles	lever.	Kråkerøy	Arbeiderparti	ble	stiftet	17.	august	
1907.	Det	var	i	stenhoggermiljøene	på	Kråkerøy	at	tanken	om	samhold	og	solidaritet	som	de	grunnleg-
gende	elementene	i	et	samfunn,	fikk	sine	første	talsmenn.	Det	var	blant	andre	stenhoggere	som	tok	
initiativet	til	stiftelsen.

Foruten	pukkverksdrift	drives	det	i	dag	ingen	stenbruddsaktivitet	i	Østfold.	Det	som	er	tilbake	av	hånd-
verket	videreføres	av	monumenthoggere,	som	i	stor	grad	arbeider	med	gravminner.	Johansen	Granitt	
i	Skjeberg	driver	fremdeles	et	større	foretak	med	tilvirkning	av	monumenter,	skulpturer	og	stenarran-
gementer.	Mange	kjente	norske	kunstnere	benytter	stenbruddet	i	Skjeberg	som	sin	arbeidsplass	ved	
tilvirkning	av	skulpturer.

Stenhoggere	i	Trolldalen	på	Kråkerøy	fotografert	i	1932.	Foto	utlånt	av	Steinar	Brynildsen.
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Det	er	en	stor	kontrast	mellom	disse	to	motivene.	Det	øverste	bildet	er	fra	stenbruddet	i	Sandbukta	på	Kråkerøy,	
tatt	vinteren	1942.	Det	var	primitive	forhold.	Legg	merke	til	trillebukken.	Det	nederste	bildet	viser	rådhuset	i	
den	Haag	i	Nederland.	Det	er	bygd	av	granitt	fra	Kråkerøy,	levert	i	1948-49.	Bildene	gir	også	et	perspektiv	på	for-
holdene	på	Store	Råholmen	og	hvilken	storstilt	arkitektur	granitten	ble	brukt	til.	Stenhoggerne	utviste	stor	faglig	
dyktighet	og	kunnskap	om	materiet.	Foto	utlånt	av	Steinar	Brynhildsen.
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Som	nevnt	tilhørte	de	mange	ferdig	tilvirkede	stenblokkene	som	befinner	seg	på	Store	Råholmen	en	
enorm	leveranse	med	granitt	som	skulle	benyttes	til	å	bygge	Adolf	Hitlers	påtenkte	seiersmonument	i	
Berlin.	Monumentet	var	tenkt	som	en	oppreisning	for	å	heve	den	tyske	følelsen	etter	nederlaget	i	første	
verdenskrig	og	den	lange	depresjonstiden	landet	hadde	vært	gjennom.	«Mythos	Germania»,	som	var	
Hitlers	nye	Berlin,	skulle	bli	verdens	største	by.	Det	er	historiens	største	byplanleggingsprosjekt.	Alle	
skulle	imponeres	av	det	tredje	rikes	makt	og	storhet.	I	1941	ble	det	bestilt	40	millioner	kubikkmeter	
granitt	fra	Norge,	som	skulle	utgjøre	viktige	elementer	i	en	gigantisk	triumfbue	og	kuppelhall.	Dette	var	
den	største	bestilling	til	norsk	stenindustri	noensinne.	Før	de	store	oljeavtalene	på	1980-tallet	hadde	
Norge	aldri	hatt	noen	større	eksportordre	enn	dette.	Store	mengder	granitt	skulle	også	hentes	fra	Sve-
rige	og	Finland.

Adolf	Hitlers	drøm	om	å	legge	Europa	un-
der seg, kom blant annet fram i en skis-
se	av	en	 triumfbue	han	 tegnet	allerede	 i	
1925.	 På	 den	 tiden	 var	 Hitler	 en	 ganske	
anonym	politisk	villmann,	men	drømmen	
om	å	gjøre	Berlin	til	det	kultiske	sentrum	
for germanerne, som Roma var for kato-
likkene,	pleiet	han	hele	sitt	liv.	Natten	et-
ter	våpenstillstanden	mot	Frankrike	i	1940	
brukte	 Hitler	 til	 å	 fullføre	 og	 autorisere	
planene	 for	 det	 nye	 Berlin.	 To	 gigantiske	
akser mellom øst og vest og nord og sør 
skulle	danne	sentrum	i	byen.	Langs	disse	
skulle	det	bygges	en	rekke	praktbygninger.	

Allerede i 1937 ble Hitlers arkitekt Albert 
Speer	 gitt	oppgaven	med	å	 transformere	
Berlin fra den viltvoksende byen den var, 
til	«Germania»	 -	 selve	midtpunktet	 i	den	
siviliserte	 verden.	 Datidens	 Berlin	 ble	 av	
Hitler forbundet med uorden, liberale 
krefter	og	umoral.	I	tillegg	var	den	full	av	
gamle hus og manglet åpne plasser og 
parker.	 I	 nord-sør-aksen	 skulle	 de	 største	
monumentene	 plasseres.	 Aksen	 skulle	
skjære	 rett	 gjennom	 byens	 sentrum	 og	
binde sammen de to store jernbanesta-
sjonene	Nordbahnhof	og	Südbahnhof.	I	et	
knekkpunk langt nord i aksen skulle «Die 
Grosse	 Halle»	 ligge.	 Dette	 skulle	 bli	 ver-
dens	 største	møtehall,	med	 plass	 til	 150	
000	mennesker.	Den	 skulle	domineres	av	
en kuppel med en diameter på 250 meter 
og	en	høyde	på	hele	290	meter,	dvs.	160	
meter	høyere	enn	spiret	på	Peterskirken	i	
Roma.	Hallen	skulle	bli	fokuspunktet	i	den	
nordlige	enden	av	aksen.	Utenfor	kuppel-
hallen skulle det anlegges en plass på 200 

Hitlers påtenkte seiersmonument og stenbruddene omkring Oslofjorden

Disse	to	skissene	tegnet	Hitler	allerede	i	1925.	Ti	år	senere	
forærte	han	dem	til	sin	arkitekt	Albert	Speer.	Øverst	sees	
triumfbuen,	nederst	sees	Hitler	sitt	utkast	til	store	drømme-
verk,	den	store	kuppelhallen.	Tegningene	er	hentet	fra	Speer:	
Erindringer	1969/1972.
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x	800	meter,	Adolf	Hilters-Platz.	På	det	høyeste	punktet,	noen	kilometer	lenger	sør	i	aksen,	skulle	tri-
umfbuen	plasseres	som	symbolet	på	herredømmet	Hitler	så	for	seg.	Triumfbuens	dimensjoner	var	også	
formidable.	Med	en	høyde	på	117	meter,	og	en	lengde	og	bredde	på	henholdsvis	119	og	170	meter,	
skulle	den	romme	navnene	på	1,8	millioner	tyske	soldater	som	falt	i	1.	verdenskrig.	Som	symbol	skulle	
den	bli	2	½	gang	så	stor	som	triumfbuen	i	Paris.	Den	skulle	også	bygges	i	granitt.	Av	hensyn	til	hold-
barheten	hadde	Speer	hadde	advart	Hitler	mot	å	bygge	i	jern	og	betong.	Han	var	også	opptatt	av	at	
bygningene	langt	inn	i	framtiden	skulle	gjøre	seg	godt	som	ruiner.	Langs	aksen	skulle	det	ligge	en	rekke	
andre	viktige	bygninger.

Allerede	før	1939	ble	tallrike	gamle	bygninger	revet	for	å	gi	plass	til	monumentene.	Det	ble	også	fore-
tatt	undersøkelser	av	byggegrunnen,	laget	detaljtegninger	og	bygd	opp	modeller,	som	bare	Hitler	og	
Speer	hadde	adgang	til.

Over:	Modell	av	”Die	
Grosse	Halle”	1941-42.
Til	venstre:	Triumfbuen,	
slik	forslaget	forelå	i	1939.		
Tegningen viser aksen fra 
Südbahnhof	mot	kuppel-
hallen.
Illustrasjonene	er	hetet	
fra	Reichard	og	Schäde:	
Von	Berlin	nach	Germa-
nia,	1998.
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Illustrasjoner	som	viser	nord-sør-aksen	i	”Germania”.	Øverst	
en	illustrasjon	som	viser	hvordan	kuppelhallen	og	triumfbuen	
nærmest	vil	stikke	opp	gjennom	skydekket	(1941).	Til	venstre:	
Kart	som	viser	aksen	med	Südbahnhaf	og	Nordbahnhof	i	hver	sin	
ende.	Kuppelhallen	sees	der	aksen	knekker.	Triumfbuen	ligger	
langt	sør.	Over:	Modellfoto	sett	fra	nord.	Mellom	kuppelhallen	og	
Nordbahnhof	ligger	et	enormt	basseng.	Ovalen	i	bakgrunnen	er	
Tempelhof	lufthavn.
Illustrasjonene	er	hetet	fra	Speer:	Erindringer	1969/1972;	og	Reic-
hard	og	Schäde:	Von	Berlin	nach	Germania,	1998.
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De	ledende	firmaene	i	den	norske,	finske,	italienske,	belgiske,	svenske	og	nederlandske	stenindustrien	
fikk	oppdrag	med	hogging	av	granitt	for	til	sammen	30	millioner	riksmark.	For	å	transportere	de	enor-
me	granittmengdene,	opprettet	tyskerne	en	egen	transportflåte	og	egne	verft	i	Berlin	og	Wismar.	De	
skulle	bygge	1000	lektere	med	en	lasteevne	på	500	tonn	hver.	I	Sandefjord	etablerte	Albert	Speer	et	
eget	rederi	og	sjømannskole,	som	skulle	organisere	transporten	av	stenen	til	Berlin,	ofte	via	Nederland.	
Blant	de	stenfirmaene	som	fikk	oppdrag,	var	Folden	Stenindustri	A/S,	som	begynte	å	ta	ut	sten	til	mo-
numentet	flere	steder	i	Fredrikstad-distriktet.	

Til	alt	dette	skulle	man	hente	bygningsmaterialer	fra	hele	det	påtenkte	tyske	rike,	inkludert	de	store	
mengdene	granitt	fra	Oslofjordområdet.	Særlig	 i	Sverige	ble	det	gjort	store	kontrakter,	men	etter	at	
Norge	ble	okkupert	i	1940,	så	man	også	hit.	I	juni	1940	kom	Albert	Speer	til	Oslo	for	å	se	på	hvordan	
man	skulle	organisere	produksjonen.	 I	Berlin	er	det	funnet	arkivmateriale	fra	1941	som	viser	at	det	
også	har	vært	stenhoggere	fra	Fredrikstad	på	besøk	for	å	bli	 instruert	i	hvordan	stenprofilene	skulle	
hugges.	Om	stenen	skulle	brukes	i	triumfbuen,	er	ikke	dokumentert.	I	Tiergarten	i	Berlin,	ikke	langt	fra	
der	Hitlers	sjefsarkitekt	Albert	Speer	hadde	sine	kontorer,	sto	lenge	to	store	stenblokker	–	én	i	rød	gra-
nitt	og	én	i	grå	granitt.	Sannsynligvis	var	dette	prøvestener	til	monumentet,	den	ene	fra	Agder	og	den	
andre	fra	Østfold.	Blokkene	forsvant	i	forbindelse	med	byggingen	av	Holocaust-minnesmerket	like	ved	
Brandenburger	Tor	i	2005.	

Det	eneste	synlige	spor	etter	”Germania”	i	dagens	Berlin,	er	den	såkalte	”Schwerbelastungskörper”	syd	
i	byen.	Dette	er	en	gedigen,	massiv	betongkolloss	på	12650	tonn	betong,	brukt	som	måleinstrument	for	
å	teste	om	grunnen	ville	tåle	vekten	av	Triumfbuen.	Den	ble	fredet	i	1995.

Da	det	i	1944	ble	klart	at	det	aldri	ville	bli	noe	av	monumentet,	stoppet	arbeidet	opp.	I	mange	tiår	et-
ter	krigen	lå	det	store	lagre	med	granittblokker,	ferdig	til	utskiping	i	området	rundt	Oslofjorden.	I	første	
rekke	var	det	Grimstad-granitt,	med	et	lite	rødskjær	som	Albert	Speer	ønsket	seg.	Grimstad	kunne	ikke	
alene	forsyne	tyskerne,	og	flere	brudd	over	et	større	område	ble	derfor	tatt	i	bruk.	Hoggingen	startet	
i	1942	og	bruddene	strakk	seg	fra	Iddefjorden	via	Ullerøy,	Borge,	Kjøkøy,	Kråkerøy	og	Onsøy	til	Dram-
mensfjorden,	Tjølling	i	Vestfold	og	Fjæreheia	ved	Grimstad	i	Aust-Agder.	Blokkene	er	i	de	fleste	tilfellene	
fraktet	bort	og	benyttet	til	andre	formål.	Ved	freden	ble	det	meste	av	partiet	overtatt	av	Direktoratet	
for	fiendtlig	eiendom,	og	Hitler-stenen	ble	blant	annet	brukt	i	terrasseringer	og	veianlegg.	Ved	bystran-
da	i	Kristiansand	finnes	det	for	eksempel	en	molo	bygd	av	rødlig	grimstadgranitt	som	var	øremerket	
Hitlers	seiersmonument	i	Berlin.	Det	samme	er	bakveggen	på	Drammen	stadion	og	flere	småbåthavner	
og	moloer	på	Hurumlandet	og	i	Røyken.	Også	stenen	i	den	restaurerte	middelalderparken	i	Oslo	stam-
mer	fra	dette	vanvittige	prosjektet.	Partier	med	granitt	fra	Agder	ble	også	transportert	til	Sandbukta	

på	Kråkerøy.	Her	 arbeidet	 det	 dyktige	
monumenthoggere som tok seg av den 
videre	bearbeidelsen.	På	Hvaler	finnes	
det	brygger	bygd	av	rød	granitt,	og	som	
med sikkerhet derfor må stamme fra 
denne	leveransen.

Vesterveien i Arendal, ned mot Arendal 
sentrum, er bygget på disse hitlersten 
fra	Fjæreheia.	Legg	merke	til	den	rødlige	
fargen.	I	1993	ble	forøvrig	fjæregranitten	
valgt	til	Aust-Agders	offisielle	fylkessten.
Foto	hentet	fra	http://qehenne.word-
press.com.
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I	de	aller	fleste	hitlerbruddene	er	de	tilvirkede	blokkene	fjernet.	Et	spesielt	unntak	er	Store	Råholmen,	
hvor	store	mengder	blokker	ligger	tilbake	i	bruddet.	I	stor	grad	skyldes	nok	dette	at	holmen	har	vært	
vanskelig	tilgjengelig	med	lastebil.	Ved	Sandbukta	på	Kråkerøy,	like	nord	for	Kjøkøybrua,	ligger	det	også	
et	stort	parti	med	ferdige	blokker,	like	ved	sjøkanten.	Da	monumentet	til	minne	om	stenhoggerne	ble	
reist	i	Lykkebergparken	i	Fredrikstad	i	2010,	ble	blokkene	til	fundamentet	hentet	nettopp	herfra.	

Mellom	Ulfeng	og	Dal	i	Borge	finnes	det	et	større	stenbrudd	som	går	under	navnet	”Hitlerbrøttet”	fordi	
det	ble	tatt	ut	hitlersten	her.	I	flere	hager	og	hus	i	dette	området	finnes	det	stenblokker	herfra,	brukt	
som	dekorelementer	eller	hagemøbler.	På	Kråkerøy	er	det	også	påvist	at	Hitlersten	fra	Store	Råholmen	
er	benyttet	som	grunnmursblokker.	Også	i	stenbruddene	ved	Putten	sør	på	Kjøkøy	og	ved	Helleskilen	
i	Onsøy	skal	det	ha	blitt	arbeidet	med	tilvirkning	av	hitlersten.	Det	samme	ble	gjort	i	Monolitt-bruddet	
i	Hovsfjellet	ved	Iddefjorden	og	ved	Komperød	og	Sauevika	i	Ullerøy.	Imidlertid	later	det	til	at	det	kun	
var	i	de	to	stenbruddene	til	Folden	Stenindustri	på	Store	Råholmen	og	ved	Dal	i	Borge	at	det	var	uttak.	
Til	de	andre	nevnte	bruddene,	som	lå	helt	nede	ved	sjøkanten,	ble	råblokker	tilført.	De	ble	tatt	ut	fra	
de	mer	rødlige	granittbergene	på	vestsiden	av	Oslofjorden	for	å	bli	bearbeidet	av	dyktige	stenhoggere	
i	Østfold.	Det	var	her	det	var	lettest	tilgang	på	denne	ekspertisen.

I	stenbruddet	på	Store	Råholmen	finnes	mengder	av	ferdighogde	bygningselementer	med	vakkert	utførte	profi-
ler	og	buer.
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I	Sandbukta	ved	Kjøkøysundet	
sør på Kråkerøy ligger det en stor 
stabel	med	tilhogde	hitlerblokker,	
klare	til	utskiping.	Disse	blokkene	
er mer kubiske enn de på Store 
Råholmen.	

Foto:	Lars	Ole	Klavestad.
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Til	venstre:	Granitthus	ved	Kråkerøyveien	
(P.O.	Pedersens	vei	12).	Det	ble	satt	opp	
etter	siste	krig,	da	det	var	vanskelig	å	
skaffe	vanlige	byggematerialer.	Det	er	av	
den	grunn	bygd	av	«hitlersten».	Kjeller-
blokkene	har	finhogd	overflate.	I	de	øv-
rige	veggblokkene	er	alle	kilehull	fjernet.	

Til	v.	og	over:	Fundamentet	til	stenhog-
germunumentet i Fredrikstad er bygd 
av	hitlersten,	tilvirket	i	Sandbukta	på	
Kråkerøy.	Legg	merke	til	fargeforskjellen	
mot	selve	monumentet.		

Alle	foto:	Lars	Ole	Klavestad.

Over: To buede Hitler-blokker i hage i Furutoppen 5 på Gressvik, 
Onsøy.	Hvor	de	stammer	fra	er	ukjent,	men	formene	er	umiskjen-
nelige.	

Under	til	v.:	Flere	grunnmurer	på	Krå-
kerøy skal være bygd av blokker fra Store 
Råholmen, slik som denne i Kråkerøy-
veien	160.	

Under	til	v.:	Brygge	av	rød	”hitlersten”	
ved	Putten	på	Kjøkøy.	
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Folden Stenindustri hadde 
også et stenbrudd mellom 
Dal	og	Ulfeng	i	Borge.	Det-
te	har	på	 folkemunne	gått	
under	 navnet	 ”Hitlerbrøt-
tet”.	De	tilvirkede	stenene	
er	 fjernet	 fra	 selve	 brud-
det, men en del av dem 
finnes	 i	hager	 i	nærheten,	
slik	 som	disse	 tre.	De	 står	
som	”stoler”	på	toppen	av	
en	liten	fjellkolle	ved	tunet	
på	 Ulfeng	 gård.	 Formene	
kjenner vi igjen fra Store 
Råholmen.

Til venstre: Denne uteplas-
sen	 finnes	 i	 hagen	 til	 Tors-
nesveien	 103.	 Interiøret	 i	
bolighuset har også dekora-
tive	elementer	 i	 form	av	til-
virkede stener som var hogd 
med	tanke	på	å	bli	 sendt	til	
Berlin.	Stenene	stammer	fra	
”Hitlerbrøttet”	 mellom	 Dal	
og Ulfeng, bare få hundre 
meter	unna.	

Alle	foto:	Lars	Ole	Klavestad.
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På	 Komperødlandet	 ved	 Hornnes-
kilen	 i	 Ullerøy	 finnes	 også	 rester	
etter	 Hitlers	 bygningsblokker.	 Ved	
brygga	her	lå	det	fram	til	starten	av	
1970-tallet en lang stabel med rek-
tangulære	blokker.	De	er	sletthogde	
på de sidene som skulle vende inn i 
veggene,	mens	yttersidenesidene	er	
svært	grove.	Det	var	A/S	Fredrikstad	
Granitkompani som drev stenhog-
geriet	her.	Blokkene	ble	 ikke	 tatt	ut	
lokalt, men de ble fraktet fra den an-
dre	 siden	 av	 Oslofjorden	 (muligens	
Grimstad) for å bli ferdig bearbeidet 
i	Ullerøy.	I	Østfold	var	det	stor	sten-
hoggerkompetanse.

Overflaten	på	blokkene	sees	
tydelig på bildene på neste 
side.	Tidlig	på	1970-tallet	ble	
blokkene ved Hornneskilen 
kilet	 opp	 og	 sendt	 til	 Kristi-
ansand,	hvor	de	skal	ha	blitt	
brukt	til	forblending	av	feng-
selet	der.	En	del	rester	ligger	
fremdels	tilbake	og	er	benyt-
tet	i	en	stenmur	mot	sjøen.

Legg	merke	til	den	røde	far-
gen	på	granitten.	Den	skiller	
seg tydelig fra den mer grå-
lige	østfoldgranitten.	Stenen	
nede	 til	 venstre	 ligger	 på	
samme	sted,	men	er	tatt	ut	i	
stenbruddet	Oterhi	like	ved.		
Den	er	vakkert	utformet.	Det	
er ikke kjent hva den skulle 
brukes	til.		

Alle	foto:	Lars	Ole	Klavestad.
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Blokker	hogd	til	Hitlers	seiersmonument.	De	tilhører	sannsynligvis	
til	det	samme	partiet	med	blokker	som	står	omtalt	på	forrige	side,	
tilvirket	på	Ullerøy.	Høsten	1981	ble	de	fraktet	til	den	såkalte	kom-
munebrygga	i	Høysand	på	motsatt	side	av	Skjebergkilen.	Hvor	det	
ble	av	dem,	vites	ikke.	Foto:	Lars	Bjøreid,	hentet	fra	http://gammelt-
og-nytt.origo.no/-/bulletin/print/742418_adolf-hitlers-granittblok-
ker-i-hoeysand.

Nedenfor	 sees	 tilhogde	 ”hitlerblokker”	
ved  Sauevika ved Thorsøkilen på vestsi-
den	av	Ullerøy.	Rolf	 Jul	Strand	viser	 fram	
blokkene.

Alle	foto:	Lars	Ole	Klavestad.

Stabel	 med	 rødlige	 ”hitler-
blokker”	 på	 en	 åkerholme	
ved	 Hornnes	 i	 Skjeberg.	 Et	
bolighus like ved har grunn-
mur	 av	 den	 samme	 stenen.		
Den er trolig bearbeidet i 
stenbruddet på Komperød-
landet	 rett	 over	 på	 den	 an-
dre siden av Hornneskilen, 
men	later	til	å	ha	sitt	opphav	
på	vestsiden	av	Oslofjorden.

Alle	foto:	Lars	Ole	Klavestad.
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Stenblokker	til	Hitlers	seiersmonument	 i	
Hovsfjellet	ved	Iddefjorden.	Bildet	er	tatt		
ved	Monulittbruddet	 i	1970-årene.	Legg	
merke	 til	 den	 store	 stabelen	 i	 bakgrun-
nen.	Også	disse	er	hogd	av	råblokker	fra	
vestsiden	 av	 Oslofjorden.	 Blokkene	 har	
samme	utforming	som	de	over.	

Stabel	 med	 grovblokker	 til	 de	 samme	
monumentet.	 De	 ligger	 litt	 høyere	 opp	
i	 åssiden	 ovenfor	 Monolittbruddet	 ved	
Iddefjorden.	På	bildet	er	leder	av	Idd	og	
Enningdalen	historielag	Arne	Omholt	og	
ordfører	i	Halden,	Thor	Edquist.

Elementer	 til	 Hitler-monumentet	 i	
strandkanten ved Bakke brygge ved 
Iddefjorden.

Kompressorhus	 i	 rød	 granitt	 ved	 Fager-
holt	monumenthoggeri	i	Idd.	

Alle	foto:	Lars	Ole	Klavestad.
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Disse unike bildene viser 
hvordan	 stenene	 til	 Hit-
lermonumentet kunne 
være	 merket.	 På	 hver	
blokk er det en rekke 
betegnelser, blant annet 
vekt.	 Foto	 utlånt	 av	 Egil	
Larsen.

Egil	Larsen	(f.	1944,	gutten	på	bildet	til	h.)	vokste	opp	ved	Komperød	på	Ullerøy.	Som	nærmeste	nabo	var	store	
stabler	med	Hitlersten.	Råblokkene	var	kommet	fra	den	andre	siden	av	Oslofjorden	for	ferdigstillelse	av	lokale	
stenhoggere.	Nedenfor	forteller	Larsen	litt	fra	stenhoggeriet.	Dette	gir	etinnblikk	i	en	virksomhet	som	er	en	paral-
lell	til	Store	Råholmen.		”Det	kom	ganske	store	stenblokker	til	”Brygga”,	de	største	ferdighuggede	stenene	veide	
ca.	4	tonn,	så	det	kan	ha	vært	råblokker	opptil	kanskje	6	tonn.	Det	som	fantes	på	”Brygga”	var:	To	trebrygger,	den	
ene var det montert en solid kran på, da også solid fundamentert på trestokker,den skulle heise blokker på 5-6 
tonn	fra	lektere	opp	på	traller	som	fraktet	dem	til	huggeskurene.	Det	var	to	rader	med	skur,	med	skinnegangen	
i	mellom.	Det	var	også	et	lite	kontor	med	spisebrakke,	denne	bygningen	brente	etterhvert	ned,	med	alle	tegnin-
gene.	På	grunn	av	at	det	på	et	tidligere	tidspunkt	var	montert	kompressorer	i	”Oterhi”,	ble	det	lagt	stålrør	til	luft	
derfra	til	”Brygga”.	Da	det	ikke	ble	noen	seier	på	”Adolf”,	ble	de	ferdighuggede	stenene	liggende	der	til	senere	
tider.	Nå	er	det	bare	noen	få	rester	igjen.	Jeg	vet	at	det	ble	noen	undermurer	av	denne	stenen,	men	Johansen	
Granitt	kjøpte	etter	hve	rt	opp	resten.	Da	denne	granitten,	som	tidligere	nevnt	var	grovkornet,	var	den	vanskelig	å	
kile,	i	ca.	1970,	skulle	det	kiles	noen	stener	til	en	mur,	om	resultatet	skulle	bli	bra,	var	det	stor	betydning	om	det	
var	flo	eller	fjære	når	de	ble	kilet”.
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Som	holme	er	Store	Råholmen	et	klart	avgrenset	og	definert	kulturmiljø.	I	tid	og	kulturminnekategorier	
spenner	det	seg	fra	en	bronsealderrøys	på	toppen	av	holmen	til	et	større	stenbruddsområde	fra	midten	
av	1900-tallet.	Stenbruddet	ble	opprettet	av	Folden	Stenindustri	i	første	halvdel	av	1930-tallet	og	var	i	
drift	fram	til	midten	av	1950-årene.	Om	man	ser	på	elementer	utover	selve	fjelluttaket,	er	dette	et	av	
de	best	bevarte	stenbruddene	i	Fredrikstaddistriktet.	På	starten	av	1930-tallet	skal	det	på	det	meste	
ha	vært	136	mann	i	arbeid	på	Råholmene.	I	1935	skal	det	ha	vært	50-60	mann	her.	Stenhoggerne	som	
arbeidet	på	Råholmene,	var	både	fra	Kråkerøy,	Borge,	Torsnes,	Rolvsøy	og	Hvaler.	 	Bruddet	på	Store	
Råholmen	var	et	finstensbrudd,	noe	som	vil	si	at	man	fullførte	arbeidet	med	finhugging	av	bygningsde-
taljer	og	skulpturer	på	stedet.	Fremdeles	ligger	det	igjen	store	mengder	blokker	med	profiler	og	former	
etter	uttak	og	tilvirking	til	bruk	 i	Hitlers	påtenkte	 seiersmonument	 i	Berlin.	Blokkene	er	brikker	 i	 et	
byggesystem	som	skulle	danne	en	helhet.	Blant	annet	finner	vi	her	dør-	og	vinduselementer.	Mange	av	
blokkene	skulle	sannsynligvis	danne	utsmykninger	rundt	vinduer	og	dører.	Noen	av	stenene	er	tydelig	
hogd	som	vindusbrett.	I	et	av	elementene	sees	til	og	med	smale	spor	for	innfelling	av	glass.

Anlegget	har	videre	en	bevart	skinnegang	med	vogner,	samt	et	kaianlegg	av	granitt.	Her	ligger	frem-
deles	restene	etter	to	kraner	som	ble	brukt	til	å	løfte	blokkene.	Foruten	det	store	bruddet	i	sør,	finnes	
det	en	rekke	mindre	brudd	spredt	omkring	på	holmen.	I	disse	kan	man	studere	granittbergenes	opp-
bygning	samt	se	spor	etter	ulike	hoggeteknikker,	som	for	eksempel	kiling.	Flere	steder	er	det	satt	ned	
jernbolter	i	fjellet	for	fortøyning	av	båter	og	prammer.	Enkelte	er	også	knyttet	til	selve	stendriften.	Noe	
av	det	som	gjør	stenbruddsområdet	interessant,	er	nettopp	at	det	viser	skjæringspunktet	mellom	den	
førindustrielle	tiden	med	manuelt	arbeid	og	den	industrielle	tiden	med	tekniske	installasjoner.	Disse	
innretningene	ble	sannsynligvis	tatt	i	bruk	under	andre	verdenskrig.

De	rundt	260	ferdig	tilvirkede	stenblokkene	befinner	seg	i	fem	grupperinger	på	den	sørøstre	delen	av	
holmen.	Her	later	de	til	å	ha	vært	buntet	sammen	med	stålbånd	og	stablet	opp	for	avhenting.	For	å	
hindre	avskallinger	og	ødeleggelser	ser	det	ut	til	at	det	mellom	blokkene	ble	lagt	trespiler.	Med	årene	

Store Råholmen som et helhetlig kulturmiljø

Ved	siden	av	de	ferdig	tilvirkede	blokkene	er	det	de	tekniske	instal-
lasjonene som jernbane og kraner, som gjør stenbruddet på Store 
Råholmen	ekstra	interessant.	Det	er	svært	sjelden	disse	elemente	er	
tilbake	i	de	forlatte	stenbruddene.

I	”Det	Norske	Næringsliv”	fra	1951	
presenteres	FOLDEN	STEININDUSTRI	
A/S på følgende måte: 
Disp.	Reidar	Haraldsen,	J.	Jacobsens-
gt.	14,	Fredrikstad.	
Firmaet	ble	etablert	 i	1933.	Virksom-
heten	 omfatter	 produksjon	 av	 gates-
ten og kantsten samt bygningssten, 
kai-	og	dokksten.	Brolegging	av	gater,	
gårdsplasser	m.	 v.	 utføres.	 Bruddene	
er beliggende i Torsnes, Kråkerøy, 
Onsøy,	 Borge	 og	 Hvaler.	 I	 storbrud-
dene Ulfeng og Råholmen foregår 
produksjon av bygningssten og kant-
sten.	Gatesten	leveres	fra	småbrudd	i	
Torsnes	over	egen	utlastningsbrygge.	
Firmaet har i en rekke år levert bety-
delige	stenarbeider	til	Holland,	såsom	
hoggen	 granitt	 til	 politibygningen	 i	
Rotterdam,	 elektrisitetsbygningen	 i	
Haag, Amstell stasjon, Amsterdam 
m.	 v.	 Dessuten	 råvarer	 til	 Roosevelt-
monumentet	 i	 Oslo.	 Gjennomsnittlig	
arbeiderantall	er	73	mann.
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har	stålbåndene	som	ble	brukt	til	buntingen,	blitt	åpnet	opp.	Granittblokkene	ligger	i	dag	i	stor	grad	
spredt	utover	eller	i	rotete	hauger,	framfor	i	stabler.	Dette	skyldes	nok	i	stor	grad	at	tilvirket	sten	gjen-
nom	årenes	løp	har	blitt	hentet	til	andre	formål.		Et	par	steder	er	fremdeles	stablene	intakte.	Hvor	mye	
sten	som	ble	tatt	ut	og	hvor	mye	som	er	forvunnet,	finnes	det	ingen	oversikt	over.	De	gjenværende	
blokkene	fordeler	seg	på	rundt	30	ulike	typer.	Enkelte	finnes	det	kun	én	av,	mens	andre	finnes	i	et	antall	
opp	mot	100.	Flere	av	dem	er	svært	komplekse,	med	buer,	krumninger,	vinker	og	små	hakk.	Overflaten	
på	blokkene	varierer	fra	å	være	finhogd	og	forholdsvis	glatt	i	for	eksempel	krumningene	og	detaljene,	
mens	sideflatene	og	baksiden	kan	være	noe	grovere	tilvirket.	Arbeidet	må	ha	blitt	utført	etter	svært	
detaljerte	tegninger	og	av	svært	dyktige	stenhoggere.	Det	finnes	for	øvrig	også	en	del	ødelagte	blokker.	
Om	ødeleggelsene	har	skjedd	i	forbindelse	med	tilvirkningen	eller	senere,	er	ukjent.	Mens	mange	av	
bruddene	ligger	som	grunne	uttak	på	flatene	eller	skråningene	rundt	om	på	øya,	finnes	det	i	tilknytning	
til	klova	sør	på	holmen	noen	store	uttak	som	omkranses	av	bruddflater	opp	mot	10	meter	i	høyden.	I	
tilknytning	til	dette	finnes	det	også	store	stenfyllinger	av	vraksten.

Steinar	 Brynhildsen	 (1930-2004)	
vokste opp ved stenbruddet i Sand-
bukta ved Kjøkøysundet på Krå-
kerøy.	 Det	 var	 en	 nær	 forbindelse	
mellom	 de	 to	 bruddene.	 Også	 i	
Sandbukta	 ble	 det	 tilvirket	 hitler-
sten.	 I	 Østfold	 tradisjonsarkiv	 på	
Borgarsyssel	Museum	finnes	det	en	
minneoppgave fra 1993 hvor han 
forteller om arbeidet med hitlerste-
nen i Sandbukta og på Store Råhol-
men:	«Men	stenhoggerne	måtte	jo	
ha	noe	å	leve	av	under	krigen	også.	
Det ble jo en annen situasjon, men 
de	hadde	jo	egentlig	nok	å	gjøre.
–	 Kunne	 de	 fortsette	 på	 samme	
måte, eller ble arbeidet underlagt 
tyskerne?
– Ja på en måte mye av det, men de 
hadde	jo	endel	ordre	bl.a.	fra	Oslo	
med utsmykningen av Rådhuset 
ol.	 Men	 så	 kom	 da	 Hitlers	 seiers-
monument	og	det	ble	bestilt	en	hel	
masse - en kjempeordre fra Tysk-
land	 som	de	begynte	på.	Men	det	
var	jo	også	noen	som	ble	tvangsflyt-
tet	til	 tyske	anlegg.	Det	var	norske	
entrepenører som hadde jobb for 
tyskerne.	Noen	 jobbet	 jo	med	 det	
men	de	mislikte	dette	arbeidet.	An-
dre begynte også i andre yrker med 
småfiske	ol.	eller	på	bondelandet.
De ville vekk ifra å jobbe for tysker-
ne.	Alle	hadde	ikke	lyst	til	å	ta	jobb	
for	tyskerne.Steinar	Brynildsen	fotografert	i	finstensbruddet	i	Sandbukta.	Foto	

utlånt	av	Steinar	Brynildsen.
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–	Men	de	da	som	”jobbet	for	tyskerne”	og	ble	beordret	til	å	jobbe	med	seiersmonumentet	til	Hitler	på	
Råholmen.	Hvordan	tok	de	dette	oppdraget?
–	Ja,	på	Råholmen	var	en	litt	rødlig	finkornet	granitt	og	doktor	Albert	Speer	falt	for	denne	fine	rødfargen	
som	han	skulle	blande	inn	i	det	andre,	og	der	ble	det	jo	tatt	ut	en	masse	granitt.	Denne	ble	fraktet	opp	
til	Sandbukta,	og	der	er	det	enda	en	god	del	råblokker	som	ligger	enda,	og	en	stor	ansamling	av	ferdig-
hogde	blokker	som	skulle	utgjøre	byggeklosser	i	det	store	prosjektet	som	de	hadde	i	Berlin.
– Du nevnte et antall kubikkmeter?
–	Ja	jeg	mener	det	var	bestilt	40	millioner	kubikkmeter	bestilt	her	ned	i	syd/østre	del	Norge,	og	hoved-
sakelig	i	Østfold	fylke,	og	for	det	meste	her	nede	–	i	Torsnes,	Skjeberg	og	Ullerøy.
–	Vet	du	om	det	var	mange	norske	som	jobbet	med	dette?
–	Ja,	det	var	vel	bare	norske	stenhoggere.	Det	var	litt	artig	for	meg	som	satt	og	fulgte	med	på	dette	ar-
beidet,	for	stenhoggerne	fikk	jo	tegninger	som	var	tegnet	av	tyske	arkitekter,	og	der	sto	det	forskjellige	
mål	på	tysk.	Breite	unt	Schmal	og	dette	hadde	stenhoggerne	veldig	morro	av.	De	fleipet	mye	med	dette.
–	Var	din	far	med	på	dette	seiersmonumentet?
–	Ja,	han	var	vel	med	på	noe	av	det,	men	han	likte	ikke	dette	noe	særlig.	Det	var	ingen	som	etterhvert	
trodde	på	at	Hitler	skulle	vinne	krigen,	og	det	var	mange	som	mislikte	dette	arbeidet	kan	jeg	huske.	De	
ville	ikke	ha	dette	arbeidet	men	så	truet	tyskerne	med	å	sende	dem	andre	steder	på	anlegg	ol.	Det	var	
vel	noen	som	ble	sendt	også.	På	Kjøkøya	så	hadde	tyskerne	et	svært	anlegg	–	et	fort	–	som	ligger	der	
enda,	og	det	var	noen	av	dem	som	jobbet	der	som	ble	sendt”.

Godthard	Andersen	(f.	1900)	fra	Holm	i	Torsnes	jobbet	under	krigen	i	Foldens	stenbrudd	ved	Dal	i	Bor-
ge.	I	et	intervju	med	Demokraten	29.12.1984	forteller	han	om	leveransen	som	skulle	til	Hitlers	påtenkte	
seiersmonument.	Her	er	det	 klare	paralleller	til	 stenbruddet	på	Store	Råholmen:	 ”Stenfirmaet	 som	
Godthard	Andersen	var	i	under	krigen,	var	et	av	flere	som	vinteren	1943	fikk	i	oppdrag	å	ta	ut	granitt	til	
førerens	monumentalbygg.	Hitler	regnet	med	seier	for	«det	tredje	rike»,	og	bestemte	at	monumentet	
skulle	reises	i	Berlin	når	krigen	var	slutt.	Stenhoggerne	arbeidet	for	stykkpris	på	hver	ferdighogget	sten.	
De	hadde	det	hele	og	fulle	ansvar	for	emnet	som	skulle	bearbeides	nøyaktig	etter	mål.	Om	noen	var	
uheldig	og	hogget	feil,	fikk	man	ingen	betaling.	Det	var	ingen	fornøyelse	å	hogge	sten	vinteren	førtitre,	
forteller	Godthard.	Termometeret	sto	på	ca.	tretti	minusgrader	i	flere	måneder.	Fra	Tyskland	fikk	de	
meget	gode	spesialtegninger	på	hver	enkelt	sten.	De	laget	profiler,	rundstav,	hullkil	og	hakkglid.	Det	var	
sten	til	portaler,	gesimser	og	vindusinnfatninger.	Da	Tyskland	tapte	krigen	i	1945,	kjøpte	stenfirmaene	
all	råblokk	og	ferdighogget	bygningssten	som	var	laget	av	staten.	Stenen	ble	senere	omhogd	og	solgt	
til	hjemmemarket	og	på	eksport”.

På	Store	Råholmen	er	det	ingen	rektangulære	blokker	slik	vi	kjenner	fra	andre	brudd	hvor	man	arbeidet	
med	hitlersten.	Utover	at	stenbruddet	ble	benyttet	til	uttak	av	sten	til	Hitlers	påtenkte	seiersmonu-
ment,	ble	granitten	herfra	også	benyttet	til	flere	formål,	blant	annet	til	et	lite	åttekantet	kapell	i	Ned-
erland	og	til	Rooseveltmonumentet	i	Oslo.	I	en	artikkel	i	Fredriksstad	Blad	08.03.1998,	under	vignetten	
«Veteranene forteller», forteller stenhoggeren Olaf Johansen fra Spjærøy: Ute på Råholmen hogg vi 
sten	til	et	helt	hus	for	Folden	Stenindustri.	Det	var	et	lite	åttekanta	kapell	som	skulle	til	Holland.	Dag-
arbeiderne	tok	ut	råemnene	og	vi	hogg	sten	til	alle	vegger,	en	søyle	i	hver	vegg	og	portalsten	til	dører	
og	vinduer.	Stenen	skulle	fraktes	med	lekter	til	Denofakaia	og	derfra	til	Holland.	Midt	på	natta	vekka	
bror	min	meg:	-	Olaf,	du	må	våkne,	jeg	tror	ikke	vi	blir	ferdige,	du	må	hjelpe	til.	Det	var	lys	junimorgen,	
og	vi	sto	på	prammen	og	hogg	på	veien	innover.	Klokka	10	var	vi	ferdige.	Klokka	12	skulle	båten	gå».	I	
boka	«Sten	–	en	historie	om	stenhoggingen	på	Hvaler»	skriver	Ulf	Hjardar:	«Otto	Frantzen	fra	Vesterøy	
arbeidet	selv	med	hitlersten	på	Råholmen,	ved	siden	av	at	han	hogg	sten	til	en	bank	i	Amsterdam	(som	
for	øvrig	heller	aldri	ble	 levert).	 I	1984	fortalte	Thorbjørn	Brynhildsen	til	Demokraten	at	bestefaren,	
formann	Herman	Brynhildsen	i	firmaet	Folden	som	drev	på	Råholmen,	hadde	blitt	”tvangssendt	ned	
til	selveste	der	Fuhrer	som	materialkonsulent,”	og	at	han	hadde	vært	med	på	å	tegne	et	ideutkast	til	
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Disse	unike	bildene	viser	stenbruddet	på	Store	Råholmen	på	slutten	av	driftsperioden.	De	viser	hvordan	kranen	
var	montert,	støttet	opp	med	trestolper	og	styrt	ved	hjelp	av	vaiere.	Det	øvre	bildet	viser	også	et	langt	hugge-
skur	hvor	stenhoggerne	utførte	finarbeideene	i	ly	for	vær	og	vind.	På	brygga	ligger	store	mengder	ferdig	tilvirket	
sten	og	venter	på	å	bli	skipet	ut.	Bildene	skal	være	tatt	i	1954.	Utlånt	av	Egil	Haraldsen.
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Hitlers	seiersmonument	under	tvang».		Hjardar	hadde	i	11.07.2005	et	lengre	leserinnlegg	i	Fredriksstad	
Blad	hvor	han	blant	annet	beretter	om	Otto	Frantzen	–	Hvalers	siste	stenhogger	av	det	gamle	slaget:	
«Otto	avsluttet	sin	stenhoggerkarriere	på	Hvaler	i	1980.	…	I	1988,	stenhoggeren	var	da	76	år	gammel,	
forteller	han	i	ett	av	flere	intervju:	«I	1942	begynte	vi	å	hogge	til	Hitler-monumentet	på	Råholmen.	Det	
var	stener	fra	8	til	18	tonn	som	vi	løftet	med	en	8	tonns	kran!	Jeg	har	aldri	sett	maken	til	sten	som	det	
var	på	Råholmen.»	Stenhoggeren	mente	driften	på	Råholmen	ble	startet	opp	i	1930/31.	«Ifølge	Otto	
Frantzen	varte	den	første	driften	bare	noen	få	år,	inntil	hoggingen	kom	i	gang	igjen	i	1942	og	fortsatte	
fram	til	1950-tallet.	I	1948/49	var	han	med	på	å	ta	ut	den	blokka	som	skulle	bli	«President	Roosevelt»,	
råblokka	veide	90	tonn,	selve	emnet	25	tonn.	…	–	Arve	Olsen	på	Kirkeøy	hogg	Roosevelt»,	fortalte	han.	
I	Ottos	tid	var	Reidar	Haraldsen	disponent».

Stenbruddet	er	et	godt	kjent	kulturminne	i	Fredrikstad.	Som	nevnt	i	forordet	har	det	vært	omtalt	flere	
ganger	både	i	lokalavisene,	hovedstadsaviser	og	i	flere	lokalhistoriske	bøker.	26.	september	og	14.	no-
vember	2009	hadde	NRK	P2	to	halvtimeslange	programmer	om	stenbruddet	på	Store	Råholmen	og	
Hitlers	planer	 i	Berlin.	Riksantikvaren	var	på	befaring	 i	september	samme	år	 for	å	vurdere	en	mulig	
fremtidig	fredning.	I	etterkant	av	at	det	21.	oktober	2009	ble	hentet	blokker	fra	Store	Råholmen,	til	bruk	
i	et	minnesmerke	i	Cambrigde	i	England	over	de	britiske	ingeniørtroppene	som	var	med	på	frigjøringen	
av	Oslo	i	1945,	sørget	Fylkeskonservatoren	i	Østfold	fylkeskommune	for	at	Store	Råholmen	ble	midler-
tidig	fredet	som	kulturmiljø.	Hensikten	var	å	sikre	at	ikke	flere	stenblokker	eller	andre	elementer	ble	
fjernet.	Med	bakgrunn	i	at	ytre	Østfold	er	et	svært	viktig	stenhoggerdistrikt,	med	leveranser	av	granitt	
til	store	deler	av	verden,	ser	Østfold	fylkeskommune	det	som	viktig	at	man	freder	denne	type	indus-
trielle	anlegg.	Dette	er	i	tråd	med	Riksantikvarens	intensjon	når	det	gjelder	å	styrke	kulturminnenes	
representativitet.	Pr.	dags	dato	finnes	det	ingen	andre	fredete	industriminner	i	fylket.	Stenbruddet	på	
Store	Råholmen	er	sjeldent	godt	bevart	som	et	helhetlig	anlegg.

Statuen	av	Franklin	D.	Roosevelt	ved	Akershus	festning	i	Oslo	er	hugget	ut	av	en	stor	granittblokk	fra	Store	
Råholmen.	Blokka	ble	tatt	ut	på	slutten	av	1940-tallet.	Den	ble	laget	av	billedhugger	Stinius	Fredriksen	og	ble	
avduket	i	1950.	Foto	til	v.	er	hentet	fra	http://folk.uio.no/toanders/statuer/roosevelt.htm,	foto	til	høyre:	Arne	
Kjus	Aktuell	/	Scanpix.
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På	høyden	et	stykke	nord	på	holmen,	og	utenfor	fredningssonen,	ligger	det	en	mindre	gravrøys.	Mer-
kelig	nok	er	den	ikke	plassert	på	det	høyeste	punktet.	I	forhold	til	mange	andre	gravrøyser	i	den	ytre	
skjærgården, slik som Herfølsåta på Hvaler, Kjøkøyvarden på Kjøkøy, Lunderamsa og Holtevarden på 
Kråkerøy	og	Valhall	og	Østentorøysa	i	Onsøy,	er	røysa	på	Store	Råholmen	forholdsvis	liten	og	unnselig.	
Den	opprinnelige	formen	er	ikke	intakt	og	røysa	har	i	dag	mer	form	som	en	varde.	I	kulturminneda-
tabasen	Askeladden	bærer	den	ID-nr.	131078.	På	vestsiden	av	holmen	finnes	det	for	øvrig	flere	store	
jettegryter.

På	vestsiden	av	øya	finnes	flere	store	jettegryter.	Den	største	har	en	diameter	på	2	meter	og	er	80	cm	dyp.
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I	sine	erindringer,	som	utkom	i	bokform	i	1969,	gir	Hitlers	arkitekt	Albert	Speer	en	god	beskrivelse	av	
de	enorme	byggeprosjektene.	Dessverre	vet	vi	ikke	nøyaktig	hva	stenene	fra	Østfold	skulle	brukes	til.	
Speers	beskrivelse	er	 interessant	 lesing,	og	er	tatt	med	her	for	å	sette	de	gjenværende	blokkene	på	
Store	Råholmen	inn	i	den	store	sammenhengen.

”Under	gjennomgåelsen	av	mine	byggemodeller	for	Berlin	ble	Hitler	likefrem	magnetisk	tiltrukket	av	
en	del	av	planene,	den	fremtidige	sentral	for	riket,	som	i	hundrer	av	år	skulle	dokumentere	den	makt	
som	var	oppnådd	i	Hitlers	epoke.	Akkurat	som	de	franske	kongenes	residens	danner	avslutningen	på	
Champs	Elysées,	ville	Hitler	i	praktgaten	plassere	de	bygninger	han	ville	ha	i	sin	umiddelbare	nærhet	
som	uttrykk	for	sin	politiske	makt.	Rikskanselliet	som	selve	staten	skulle	ledas	fra,	Wehrmachts	over-
kommando	for	utøvelse	av	kommandomyndigheten	for	de	tre	våpenarter,	et	kanselli	for	partiet	(Bor-
mann),	et	for	protokollen	(Meissner)	og	et	for	hans	personlige	saker	(Bouhler).	At	våre	tegninger	også	
omfattet	riksdagsbygningen	som	ledd	i	rikets	arkitektoniske	sentrum,	skulle	ikke	bety	at	parlamentet	
var	tiltenkt	noen	viktig	rolle	i	maktutøvelsen.	Den	gamle	riksdagsbygningen	sto	nå	engang	der	fra	før.

Jeg	foreslo	for	Hitler	å	rive	ned	Paul	Wallots	bygning	fra	keisertiden,	men	møtte	uventet	sterk	motstand.	
Hitler	likte	bygningen,	men	ville	bare	ha	den	til	representasjon.	Han	var	i	det	hele	temmelig	ordknapp	i	
forbindelse	med	sine	sluttmål.	Om	han	overfor	meg	nokså	åpent	snakket	om	bakgrunnen	for	sine	byg-
geplaner, var det på grunn av den fortrolighet som nesten bestandig kjennetegner forholdet mellom 
byggherre	og	arkitekt:	«I	det	gamle	bygget	kan	vi	innrede	lesesaler	og	oppholdsrom	for	riksdagsmen-

Arkitekt Albert Speers beskrivelse av planene i Berlin

Hitler	og	Speer	ser	på	modellene	av	det	planlagte	”Germania”.	Fra	Reichhard,	Hans	J.	og	Schäche,	Wolfgang:	von	
Berlin	nach	Germania,	Berlin	2008	(1984).
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nene.	 For	 meg	 kan	 plenumssalen	 gjerne	
bli	 bibliotek.	Med	 sine	580	plasser	 er	den	
altfor	liten	for	oss.	Like	ved	siden	av	bygger	
vi	en	ny.	Sørg	for	at	det	blir	plass	for	1200	
riksdagsmenn.»	Han	tenkte	på	et	Tyskland	
med 140 millioner mennesker, og dermed 
røbet han også den størrelsesorden hans 
tanker	 beveget	 seg	 i.	 Dels	 forestilte	 han	
seg en rask naturlig økning av Tysklands 
folketall, dels tenkte han på innlemmelsen 
av andre germanske folk, men ikke befolk-
ningen i de land han hadde underlagt seg 
og	som	ikke	skulle	ha	noen	stemmerett.	Jeg	
foreslo Hitler kort og godt å øke stemmetal-
let for hvert riksdags-medlem for på denne 
måten å kunne bevare uforandret plenum 
i	den	gamle	riksdagsbygningen.	Men	Hitler	
ville ikke forandre tallet 60 000 stemmer for 
hvert	medlem,	et	tall	som	var	tatt	i	arv	fra	
Weimar-republikken.	Om	sine	grunner	ville	
han	ikke	uttale	seg.	Han	holdt	også	i	formen	
på det gamle valgsystemet med valgperio-
der og stemmesedler, valgurner og hem-
melig	avstemning.	I	dette	spørsmål	ville	han	
øyensynlig bevare den tradisjon som hadde 
brakt	ham	selv	til	makten,	selv	om	det	had-
de	mistet	sin	betydning	efter	at	han	hadde	
innført	ettparti-systemet.

De bygninger, som skulle danne innramnin-
gen	om	den	fremtidige	Adolf	Hitler-Platz,	lå	
i skyggen av den store kuppelhallen, som 
var	 femti	 ganger	 så	 stor	 som	den	bygning	
hvor	de	folkevalgte	skulle	være.	Det	var	som	
om	han	også	i	proporsjonene	ville	understreke	hvor	lite	viktig	nasjonalforsamlingen	var.	Beslutningen	
om	å	utarbeide	byggeplanene	for	denne	hallen	tok	han	allerede	sommeren	1936.	På	hans	fødselsdag,	
20.	april	1937,	ga	jeg	ham	perspektivskisser,	grunnriss,	snitt	og	en	første	modell.	Han	var	begeistret,	
men	protesterte	mot	at	jeg	hadde	undertegnet	planene	med	ordene:	«Utarbeidet	efter	førerens	ide-
er.»	Det	var	meg	som	var	arkitekten,	sa	han,	og	mitt	bidrag	til	dette	bygg	var	av	større	verdi	enn	hans	
idéskisse	fra	1925.	Det	ble	nå	allikevel	slik	jeg	hadde	foreslått,	og	det	er	grunn	til	å	tro	at	Hitler	med	til-
fredshet	hadde	akseptert	min	beslutning	om	ikke	å	kreve	opphavsretten	til	hans	bygg.	Efter	planene	ble	
det	laget	delmodeller,	og	i	1939	var	det	gjort	ferdig	en	nøyaktig	tremodell	av	eksteriøret	som	var	nesten	
tre	meter	høy,	og	en	modell	av	interiøret.	Her	kunne	man	ta	ut	gulvet	og	prøve	den	fremtidige	virkning	
i	øyenhøyde.	Under	sine	tallrike	besøk	forsømte	Hitler	aldri	å	beruse	seg	i	disse	modeller	i	lengre	tid.	
Det	som	for	femten	år	siden	må	ha	virket	på	hans	venner	som	en	fantastisk	og	forskruet	lek,	viste	han	
nå	triumferende	frem:	«Hvem	ville	dengang	tro	meg	på,	at	dette	engang	ville	bli	bygget.

Planen	om	den	hittil	største	forsamlingshall	i	verden	inneholdt	et	eneste	rom.	Men	et	rom	som	kunne	
ta	150	000	til	200	000	stående	tilhørere.	I	virkeligheten	var	dette,	tross	Hitlers	avvisende	holdning	til	

Øverst.	Modell	av	kuppelhallen,	tegnet	av	Albert	Speer	etter	
idé	av	Hitler	(plantidspunkt	1941).	Nederst:	Modell	av	triumf-
buen,		tegnet	av	Albert	Speer	etter	idé	av	Hitler	(plantids-
punkt	1939).			Fra	Reichhard,	Hans	J.	og	Schäche,	Wolfgang:	
von	Berlin	nach	Germania,	Berlin	2008	(1984).
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Himmlers	og	Rosenbergs	mystiske	forestillinger,	et	kultrom,	som	i	løpet	av	århundrene	gjennom	tradi-
sjon	og	opphøyethet	skulle	få	en	lignende	betydning	som	Peterskirken	i	Roma	for	den	katolske	verden.	
Uten	en	slik	kultisk	bakgrunn	ville	utgiftene	til	Hitlers	sentralbygning	ha	vært	meningsløse	og	uforståe-
lige.

Det	sirkelrunde	interiøret	hadde	den	nesten	ufattelige	diameter	av	250	meter.	Og	i	en	høyde	av	220	
meter	skulle	den	kjempemessige	kuppel	kulminere	efter	å	ha	begynt	sin	lett	parabolske	kurve	98	m	

over	gulvet.

På	 en	 viss	 måte	 hadde	
Pantheon	i	Roma	vært	for-
bildet	 for	 oss.	 Også	 kup-
pelen i Berlin skulle ha en 
rund	lysåpning.	Men	bare	
denne lysåpning hadde 
en diameter på 46 meter 
og var dermed større enn 
hele	 Pantheon-kuppelen	
(43	 meter)	 og	 Peterskir-
ken	(44	meter).	Det	 indre	
av rommet hadde syv gan-
ger så stort rominnhold 
som	Peterskirken.

Utformningen	 av	 dette	
indre rom skulle være så 
enkel	 som	 mulig.	 Over	
en	 sirkelflate	 med	 140	
meter i diameter skulle 
det reise seg tre rekker 
tribuner i sirkelform opp 
til	en	høyde	av	30	meter.	
En	krans	av	hundre	firkan-
tede pilarer av marmor, 
som med sin høyde av 24 
meter ennå holdt seg så 
noenlunde	 til	 menneske-
lige mål, ble like ovenfor 
inngangen	 avbrutt	 av	 en	
50 meter høy og 28 meter 
bred nisje som i bunnen 
skulle kles med gullmo-
saikk.	Og	foran	denne	var	
det som eneste billed-

utsmykning, på en 14 meter 
høy marmorsokkel, en forgylt 
riksørn med det ekeløvkran-
sede	hakekorset	i	klørne.	Høy-
hetstegnet ble på denne må-

Modell	av	nord-syd-aksen,	sett	fra	jernbanestasjonen	Südbahnhof	(plantids-
punkt	1939).	Legg	merke	til	alle	kanonene	som	er	plassert	på	hver	sin	side	
av	aksen	foran	triumfbuen.	Dette	skulle	være	erobret	skyts.	De	skulle	stå	på	
granittsokler	og	være	en	del	av	den	skulpturelle	utsmykningen.	Øverst	sees	
Kuppelhallen.	Fra	Reichhard,	Hans	J.	og	Schäche,	Wolfgang:	von	Berlin	nach	
Germania,	Berlin	2008	(1984).
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ten	både	avslutningen	av	praktgaten	og	selve	dens	formål.	Et	eller	annet	sted	under	dette	tegn	skulle	
nasjonens	fører	stå.	Derfra	skulle	han	sende	sine	budskap	til	folkene	i	sitt	fremtidsrike.	Jeg	forsøkte	å	
fremheve	denne	plassen	arkitektonisk.	Men	her	viste	også	manglene	ved	en	arkitektur	uten	målestokk	
seg.	Hitler	ble	borte	i	det	optiske	ingenmannsland.

Sett	utenfra	ville	kuppelmassen	ha	lignet	et	grønt	fjell	av	230	meters	høyde,	dekket	med	patinerte	kob-
berplater.	Øverst	var	det	tenkt	å	plassere	en	40	meter	høy	glasslanterne	i	lettest	mulig	metallkonstruk-
sjon.	Over	denne	lanterne	satt	det	en	ørn	på	et	hakekors.

Optisk	skulle	kuppelmassen	ha	vært	oppfanget	av	en	kontinuerlig	rekke	tyve	meter	høye	pilarer.	Med	
denne	relieffvirkning	håpet	jeg	å	holde	en	målestokk	som	det	menneskelige	øye	kunne	fatte,	men	det	
var	sikkert	et	fåfengt	håp.	Kuppelberget	hvilte	på	en	kvadratisk	stenkloss	av	lys	granitt,	som	skulle	være	
350	meter	lang	og	74	meter	høy.	En	finlemmet	frise,	fire	sammenbundne	kannellerte	pilarer	i	de	fire	
hjørner	og	en	søylehall	mot	plassen	skulle	understreke	størrelsen	av	den	veldige	kubus.	To	skulpturer	
på	15	meters	høyde	flankerte	søylehallen.	Hitler	hadde	bestemt	deres	allegoriske	innhold	da	vi	laget	
de	første	skisser	til	utkast.	Den	ene	fremstilte	Atlas	som	var	himmelhvelvingen,	den	annen	Tellus	som	
bar	jordkulen.	Himmel	og	jord	skulle	være	emaljemalt,	omrissene	eller	stjernebildene	innlagt	med	gull.

Det	ytre	av	bygningen	hadde	et	omfang	på	over	21	millioner	kubikkmeter.	Capitol	i	Washington	ville	ha	
gått	mange	ganger	inn	i	denne	massen.	Tall	og	dimensjoner	av	rent	inflatorisk	karakter.

Men	hallen	var	ikke	på	noen	måte	et	fantasiprodukt	uten	sjanse	til	å	bli	til	virkelighet.	Våre	planer	hørte	
ikke	til	samme	kategori	som	andre	like	pompøse	ideer,	ute	av	takt	med	dimensjoneringen,	slik	som	arki-
tektene	Claude	Nicolas	Ledoux’	og	Etienne	I.	Boullées	utkast	til	gravsang	over	det	franske	Bourbonner-
rike	eller	til	forherligelse	av	revolusjonen,	som	var	laget	uten	tanke	på	noengang	å	bli	til	virkelighet.	Også	
disse	byggeplaner	forutsatte	en	størrelsesorden	som	ikke	lå	efter	Hitlers.	Men	for	vår	store	hall	og	for	
de	øvrige	bygninger	som	skulle	innramme	den	fremtidige	Adolf	Hitler-Platz,	ble	allerede	før	1939	tallri-
ke	gamle	bygninger	nær	riksdagen,	som	sto	i	veien,	revet	ned.	Og	det	ble	også	foretatt	undersøkelser	av	
byggegrunnen,	laget	detalj	tegninger	og	bygget	opp	modeller	i	naturlig	størrelse.	Til	den	ytre	fasaden	
var det allerede be-
talt millioner i kjøp 
av	granitt,	ikke	bare	i	
Tyskland, men tross 
valutamangelen ef-
ter Hitlers særlige 
ordre i Syd-Sverige 
og	 Finland.	 Som	
alle andre byggverk 
langs Hitlers fem ki-
lometer lange prakt-
gate skulle også 
dette	 bygg	 stå	 fer-
dig elleve år senere, 
i	 1950.	 Da	 hallen	
hadde den lengste 
byggefrist, var den 
høytidelige	 grunn-
stensnedleggelse 
fastlagt	til	1940.

Modeller	som	viser	den	enorme	størrelsen	på	Kuppelhallen.	Her	er	den	sammenlignet	
med	Riksdagsbygningen	og	Brandenburger	Tor.	Bilde	hentet	fra	Dagbladet	25.06.2004.
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Teknisk	sett	var	det	ikke	noe	problem	å	lage	en	hvelving	over	et	rom	med	250	meter	i	diameter.	Tred-
veårenes	brokonstruktører	mestret	uten	vanskelighet	en	tilsvarende,	statisk	sikker	konstruksjon	i	stål	
eller	 jern-betong.	 Ledende	 tyske	 statikere	 hadde	 endog	 regnet	 ut	 at	med	denne	 spennvidden	 ville	
man	også	kunne	bruke	en	massiv	hvelving.	I	overensstemmelse	med	min	oppfatning	av	det	jeg	kalte	
ruinverdi,	ville	jeg	gjerne	ha	unngått	å	bruke	stål,	men	i	dette	tilfelle	hadde	Hitler	sine	betenkelighe-
ter:	«Det	kunne	jo	være	at	en	flybombe	rammet	kuppelen	og	gjorde	skader	på	hvelvingen.	Hvorledes	
kunne De tenke Dem å foreta reparasjoner hvis det var fare for at hele kuppelen skulle falle sammen?» 
Han	hadde	rett,	og	derfor	konstruerte	vi	et	stålskjelett	og	hengte	den	indre	kuppel	på	det.	Men	som	i	
Nürnberg	skulle	murene	bygges	massive.	Sammen	med	kuppelen	representerte	de	et	veldig	press	som	
måtte	nøytraliseres	av	et	usedvanlig	sterkt	fundament.	Ingeniørene	bestemte	seg	for	en	betongkloss,	
som	ville	ha	hatt	en	masse	av	over	tre	millioner	kubikkmeter.	For	å	konstatere	om	våre	beregninger	av	
svikten	på	noen	centimeter	i	sandgrunnen	var	riktige,	ble	det	laget	en	prøve	i	Berlin.	Det	er	til	i	dag	det	
eneste	eksisterende	vitnesbyrd	om	dette	bygg.

Under	planleggingen	hadde	jeg	sett	på	Peterskirken	i	Roma.	Jeg	var	skuffet	over	at	størrelsen	ikke	sto	i	
noe	forhold	til	det	inntrykk	den	gjorde	på	en.	Jeg	skjønte	at	allerede	ved	bygninger	av	denne	størrelses-
orden	er	inntrykket	ikke	lenger	proporsjonalt	med	byggets	størrelse.	Jeg	fryktet	dengang	at	heller	ikke	
virkningen	av	vår	store	hall	ville	svare	til	Hitlers	forventninger.

Om	dette	planlagte	kjempebygg	hadde	den	ansvarlige	for	luftforsvars-spørsmål	i	riksluftfartsministe-
riet,	ministerialråd	Knipfer,	bare	hørt	rykter.	Han	hadde	nettopp	sendt	ut	lovfaste	retningslinjer	for	alle	
fremtidige	nybygg,	som	skulle	bygges	på	størst	mulig	avstand	fra	hverandre	for	å	minske	virkningen	av	
bombeangrep.	Nå	skulle	det	altså	her,	i	sentrum	av	byen	og	riket,	lages	et	bygg	som	ville	rage	opp	over	
lave	skyer	og	bli	et	ideelt	orienteringspunkt	for	fiendtlige	bombeflystyrker.	Rett	og	slett	en	veiviser	for	
regjeringssenteret	syd	og	nord	for	kuppelen.	Jeg	la	frem	disse	betenkeligheter	for	Hitler,	som	selv	var	
optimistisk.	«G6-ring	har	forsikret	meg	om	at	det	ikke	kommer	noe	fiendtlig	fly	inn	over	Tyskland.	Vi	vil	
ikke	la	ass	forstyrre	i	våre	planer.»

Hitler	holdt	hardt	på	ideen	til	dette	kuppelbygget,	som	han	hadde	fått	like	efter	sin	festningsarrest	og	
hadde	syslet	med	i	femten	år.	Da	han	efter	at	våre	planer	var	ferdige	fikk	høre	at	Sovjetsamveldet	til	ære	
for	Lenin	planla	en	kongressbygning	som	skulle	være	over	300	meter	høy,	reagerte	han	ytterst	irritert.	
Det	var	tydelig	at	han	ikke	likte	utsikten	til	at	det	ikke	ble	ham	som	bygget	det	høyeste	monumental-
bygg	i	verden.	Samtidig	var	han	nedtrykt	over	at	han	ikke	var	i	stand	til	å	ødelegge	Stalins	hensikt	gjen-
nom	en	enkel	ordre.	Men	til	slutt	trøstet	han	seg	med	at	hans	byggverk	likevel	ville	bli	noe	helt	for	seg:	
«Hva	betyr	en	skyskraper	mer	eller	mindre,	høyere	eller	lavere.	Kuppelen,	det	er	den	som	adskiller	vårt	
bygg	fra	alle	andre.»	Efter	at	krigen	med	Sovjetsamveldet	var	begynt,	tillot	jeg	meg	å	si	at	han	hadde	
vært	mer	nedslått	over	Moskvas	konkurrerende	bygg	enn	han	hadde	villet	innrømme.	«Iallfall,»	svarte	
han	«er	det	vel	nå	slutt	med	deres	bygg	for	alltid.»

På	tre	sider	var	kuppelbygget	omgitt	av	vannflater	som	skulle	forhøye	virkningene	i	speilbilder.	Man	
hadde	tenkt	å	utvide	Spree	til	innsjø	i	denne	forbindelse.	Men	i	så	tilfelle	måte	skipstrafikken	legges	inn	
i	en	to-armet	tunnel	under	forhallen.	Kuppelbyggets	fjerde	front	mot	syd	dominerte	den	store	plassen,	
senere	kalt	Adolf	Hitler-Platz.	Her	skulle	de	årlige	1.	mai-demonstrasjoner	holdes,	som	hittil	foregikk	på	
Tempelhofer	Feid.

For	slike	massemøter	hadde	propagandaministeriet	utarbeidet	et	eget	skjema.	I	1939	fortalte	Karl	Han-
ke	meg	om	de	forskjellige	trinn	i	masseoppbudene	som	fulgte	de	politiske	og	propagandistiske	krav.	Fra	
skoleoppmarsj	til	hyldest	av	en	prominent	utlending	eller	mobilisering	av	millioner	av	arbeidere	var	
det	et	skjema	for	hvert	formål.	Statssekretæren	snakket	ironisk	om	«jubeloppmarsj».	For	å	fylle	denne	
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plassen	måtte	man	alltid	ty	til	det	øverste	trinn	av	alle	jubeloppmarsjer,	fordi	plassen	rommet	en	mil-
lion	mennesker.

Vis-å-vis kuppelhallen lå på den ene siden den nye overkommandobygningen, på den annen side riks-
kanselliets	kontorbygning,	og	midt	i	var	det	fri	utsikt	fra	praktgaten	til	kuppelen.	Dette	var	den	eneste	
åpning	i	kjempeplassen,	som	ellers	var	lukket	inn	mellom	de	nye	bygninger.

Ved	siden	av	forsamlingshallen	lå	det	viktigste	og	interessanteste	bygg,	Hitlers	palass.	Det	er	ikke	over-
drevet	i	dette	tilfelle	å	snakke	om	en	palassbygning	istedenfor	en	kanslerbolig.	Også	med	dette	hadde	
Hitler	beskjeftiget	seg	helt	fra	november	1938,	hva	man	kan	se	av	de	skisser	som	er	i	behold.	Det	nye	
førerpalass	var	preget	av	hans	efter	hvert	voldsomt	forsterkede	behov	for	å	hevde	seg.	Fra	den	opprin-
nelig	brukte	kanslerbolig	efter	Bismarck	og	til	dette	bygg	var	dimensjonene	øket	150	ganger.	Selv	med	
Neros	legendariske	palassby,	det	gylne	hus,	med	en	grunnflate	på	over	en	million	kvadratmeter,	kunne	
Hitlers	palasis	måle	seg.	Det	skulle	med	sine	parkanlegg	legge	beslag	på	to	millioner	kvadratmeter	midt	
i	Berlins	sentrum.	Mottagelsesrom	førte	gjennom	flere	sammenhengende	saler	inn	i	en	spisesal	som	
kunne	romme	tusener	av	gjester	på	en	gang.	Åtte	kjempemessige	selskapssaler	kunne	disponeres	ved	
gallamottagelser.	Et	teater	med	400	plasser,	en	efteraping	av	barokkens	og	rokokkoens	fyrstelige	slotts-
teatre,	skulle	ha	det	mest	moderne	sceneutstyr.

Fra	sine	private	rom	kunne	Hitler	komme	inn	i	det	store	kuppelbygget	gjennom	en	rekke	gallerier.	På	
den	annen	side	var	hans	arbeidsfløy	med	arbeidssalen	 i	midten.	 I	målene	var	den	 langt	 større	enn	
den	amerikanske	presidentens	mottagelsesrom.	Hitler	var	så	begeistret	for	den	lange	veien	for	diplo-
matene	i	det	nye	rikskanselliet	at	han	ønsket	en	lignende	løsning	for	sitt	nybygg.	Jeg	fordoblet	derfor	
diplomatenes	vei	til	en	halv	kilometer.	Fra	det	gamle	rikskansellibygget	fra	1931,	som	Hitler	hadde	be-
tegnet	som	administrasjonsbygning	for	et	såpekonsern,	var	hans	krav	syvdoblet.	Det	viser	tydelig	den	
målestokk	som	kunne	legges	på	Hitlers	stormannsgalskap.

Og midt i denne prakten ville Hitler 
ha	oppstilt	sin	hvitlakkerte	seng	i	et	
relativt	måteholdent	soverom.	Han	
sa	til	meg	engang:	«Jeg	hater	all	stas	
i	 soverommet.	Best	 føler	 jeg	meg	 i	
en	enkel,	beskjeden	seng.»	…	En	dag	
tidlig	på	sommeren	1939	pekte	han	
på riksørnen med høyhets-tegnet i 
klørne, som skulle krone kuppelbyg-
get	i	290	meters	høyde:	«Dette	blir	
forandret.	Her	skal	 ikke	mer	ørnen	
stå over hakekorset, her vil den be-
herske	 verdenskulen.	Kroningen	av	
denne, verdens største bygning, må 
være	ørnen	over	jordkloden.»	I	mo-
dellbildene som jeg laget over disse 
bygninger, kan man fremdeles se 
Hitlers forandring av de opprinne-
lige	utkast.

Noen	måneder	senere	begynte	an-
nen	verdenskrig.”

Plantegning	av	Triumfbygningen,	slik	den	var	tenkt	i	1941.	Fra	
Reichhard,	Hans	J.	og	Schäche,	Wolfgang:	von	Berlin	nach	Germania,	
Berlin	2008	(1984).
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Store	Råholmen	benyttes	 i	dag	som	friluftsområde.	Adkomst	skjer	kun	ved	hjelp	av	båt,	evt.	til	 fots	
over	 isen	på	vinteren.	Fritidsbåtene	 legger	for	det	meste	til	ved	stenkaia	på	sørøstsiden	av	holmen.	
Kråkerøy-skjærgården	med	sine	mange	holmer	og	sund	er	et	svært	populært	friluftsområde.	Fram	til	at	
Store	Råholmen	ble	midlertidig	fredet	høsten	2009,	har	stenbruddet	ikke	vært	underlagt	noen	formell	
form	for	vern.	

Ved	Kongelig	resolusjon	16.04.2010	ble	et	4,29	km2 stort område i Kråkerøy-skjærgården fredet som 
naturreservat.	Forskrift	om	verneplan	for	Oslofjorden	–	delplan	Østfold	–	Kråkerøy-skjærgården	natur-
reservat	finnes	her	på	http://www.lovdata.com/for/lf/mv/tv-20100416-0533-0.html.	Denne	resolusjo-
nen	ble	 fattet	etter	at	Store	Råholmen	var	midlertidig	 fredet	som	kulturmiljø.	 Intensjonene	 i	denne	
fredningen	er	delvis	overlappende	med	kulturminneinteressene.	Naturreservatets	avgrensning	er	av-
merket	i	kystsoneplan	for	Fredrikstad	kommune	2011-23,	vedtatt	16.	juni	2011.

Sitat	 fra	 §	 3	 Vernebestemmelser,	
Pkt.	 3:	 ”Det	 må	 ikke	 iverksettes	
tiltak	som	kan	endre	naturmiljøet,	
som	f.eks.	oppføring	av	bygninger,	
anlegg, gjerder, andre varige eller 
midlertidige	 innretninger,	 henset-
ting	 av	 campingvogner,	 brakker	
o.l.,	 etablering	 av	 oppdrettsan-
legg,	brygger	og	båtfester,	opplag	
av	båter,	 framføring	av	 luftlednin-
ger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, oppdyrking, dre-
nering og annen form for tørrleg-
ging,	 uttak,	 oppfylling,	 planering	
og	 lagring	 av	masse	eller	 fjerning	
av	 stein,	 utføring	 av	 kloakk	 eller	
andre konsentrerte forurensnings-
tilførsler,	 henleggelse	 av	 avfall,	
gjødsling, kalking og bruk av kje-
miske	bekjempingsmidler.	Forsøp-
ling	 er	 forbudt.	 Opplistingen	 er	
ikke	uttømmende”.	

Pkt.	6:	”Bålbrenning	er	forbudt”.

Vernebestemmelsene sier ikke 
noe	 om	 fjerning	 av	 gjenstander	
knyttet	 til	 stenbruddet,	 slik	 som	
skinnegang,	vogner,	kraner	o.l.	Det	
sies heller ikke noe om eventuell 
istandsetting	 av	 de	 historiske	 an-
leggene	 eller	 skjøtting	 av	 vegeta-
sjon	knyttet	til	disse.	Det	vil	i	fram-
tiden	kunne	bli	aktuelt	å	fjerne	noe	
vegetasjon	i	selve	bruddområdet.	

Dagens situasjon og bruk av holmen

Rutete	skravur	angir	Kråkerøy-skjærgården	naturreservat.	Kartutsnitt	
hentet	fra	Fredrikstad	kommunes	kystsoneplan.



38

I	juli	2011	satte	Fylkeskonservatoren	i	Østfold	opp	et	
informasjonsskilt om kulturmiljøet, for å formidle den his-
toriske	bakgrunnen	til	kulturminnet	og	hindre	ytterligere	
ødeleggelse.	Kulturmiljøet	er	også	lagt	inn	i	kulturminne-
databasen	Askeladden.

På	kalde	vintre	er	skjærgården	dekket	av	is	og	det	er	mulig	å	nå	Store	Råholmen	med	ski.	Foto:	Lars	Ole	Klave-
stad.

Informasjonsskilt	som	er	satt	opp	i	forbin-
delse	med	fredningen.

Spor	etter	tidligere	bålbrenning	inn	mot	en	
store	stenblokk.

Store	Råholmen	er	et	populært	sted	for	båtfolket.		I	stenbruddet	
finnes	det		”naturlige”	rasteplasser.
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Beskrivelse og visualisering av enkeltelementene

På	side	39-81	gis	en	beskrivelse	og	visualisering	av	enkeltelementene	som	inngår	i	fredningen.	Selve	
fredningsområdet utgjør 21 006 m2	og	er	avgenset	på	kartet	nedenfor,	Det	er	lagt	vekt	på	kartfesting	
og	god	fotodokumentasjon.	

Alle	de	ulike	typer	av	ferdig	tilvirkede	stenprodukter	er	dokumentert	med	målholdige	tegninger.	Det	
gjøres	oppmerksom	på	at	mange	av	stenene	ligger	vanskelig	til,	ofte	dekket	av	andre	stener.		Til	sammen	
finnes	det	pr.	2013	ca	260	slike	stenblokker	på	Store	Råholmen.	Det	er	vanskelig	å	gi	et	eksakt	antall.

Som	innledning	til	denne	delen	av	rapporten	vises	en	bildemontasje	om	landskap	og	geologi.
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Landskap og geologi

Flåfjell	med	røsslyng	og	små	myrer	preger	det	meste	av	kollen.

På	vestsiden	av	holmen	finnes	
minst	tre	store	jettegryter.
1)	Ø=200	cm,	D=80	cm
2)	Ø=67	cm,	D=84	cm
3)	Ø=110	cm

Hoveddelen	av	stenbruddsvirksomheten	er	lokalisert	til	
en	bred	øst-vest-gående	kløft	på	den	søndre	delen	av	
holmen.

Dyp	fjellkløft.Bergrunnen	på	holmen	består	av	rødbrun	granitt.
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Kai

Stenkai	beliggende	på	den	sørøstre	siden	av	holmen.
Kaifronten	er	oppbygd	av	store	granittblokker.	Den	er	
benyttet	til	henting	av	råblokker	og	ferdig	tilhogd	sten.	I	
dag	brukes	den	til	liggeplass	for	fritidsbåter.	Kaifrontens	
totale	lengde	er	ca	35	meter.	Innenfor	denne	finnes	det	
et	flatt	område	på	ca	125	m2, som er kultet med avfalls-
sten	med	flatsiden	opp.	Kaia	har	en	ujamt	og	uryddig	
overflate.
Tilstanden	er	forholdsvis	god,	men	på	ett	punkt	på	den	
østre	kortsiden	har	en	blokk	falt	ut	(framkommer	av	
bildet	over).	Dette	punktet	bør	repareres,	slik	at	ikke	
kaien	bryter	sammen.	Skjærgårdstjenesten	i	Fredrik-
stad kommune har båt og utstyr, og bør således kontak-
tes	slik	at	kaia	kan	repareres	snarest	mulig.	
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Skinnegang

Ca	130	meter	lang	skinnegang	som	fører	fra	nordsi-
den	av	kaia,	vestover	gjennom	en	fjellkløft	til	et	større	
stenbruddsområde	på	sørsiden	av	holmen.	Sporet	
er	delvis	overgrodd	med	lyng,	gress	og	busker.	Det	
er	benyttet	to	ulike	typer	trikkeskinner.	Avstanden	
mellom	skinnene	er	105	cm	(indre	mål).	I	de	mange	
stenbruddene	i	ytre	Østfold	er	det	i	dag	svært	sjel-
dent	man	finner	rester	etter	slike	skinneganger.	De	er	
som	regel	fjernet.
Skinnegangen	ble	benyttet	til	å	frakte	tunge	granitt-
blokker	fram	til	foredlingsplassen	ved	kaia.	På	den	
østre	delen	av	skinnegangen	finnes	det	to	vogner,	se	
side	42	og	43.	Vognene	ble	trolig	skøvet	for	hånd.
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Vogn 1

Understell	til	fraktevogn.	Den	står	på	skinnegangen	
nærmest	kaiområdet.	
Mål:	275	x138	cm.
Høyde:	60	cm.
Hjul:	Ø=45	cm.

Kassekonstruksjonen på toppen har sannsynligvis vært 
i	tre	og	er	i	dag	borte.	I	begge	ender	er	det	hekte,	slik	
at	man	ikke	behøvde	å	snu	vogna.	Alle	fire	hjulene	er	
intakte.
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Vogn 2

Understell	til	fraktevogn.	Den	står	på	skinnegangen	ca	
55	meter	fra	kaiområdet.	
Mål:	239	x	92	cm.
Høyde:	42	cm.
Hjul:	Ø=42	cm.

Kassekonstruksjonen på toppen har sannsynligvis vært i 
tre	og	er	i	dag	borte.	I	begge	ender	er	det	hekte,	slik	at	
man	ikke	behøvde	å	snu	vogna.	Ett	av	de	fire	jernhju-
lene	er	borte.
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Kran 1

Jernkran	som	er	tatt	ned	og	ligger	på	kaia.	Kranarmen	
måler	ca	12	meter,	mens	stolpen	måler	ca	9	meter.	
Krana	har	blitt	styrt	ved	hjelp	av	vaiere.	På	bildet	over	
sees	kranarmen	med	vaiertrinse	nærmest	fotografen.	
I	vinkelen	er	det	et	mekanisk	system	med	tannhjul	og	
vaiersnelle.	

Oppe	på	fjellkollen	ca	42	meter	sørvest	for	kranvinke-
len	er	det	vaierfundament	som	er	benyttet	for	å	holde	
krana	oppe	(se	bildet	nedenfor).
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Kran 2

Jernkran	som	er	tatt	ned	og	ligger	på	kaia.	Kranarmen	
måler	ca	12	meter,	mens	stolpen	måler	ca	9	meter.	
Krana	har	blitt	styrt	ved	hjelp	av	vaiere.	Kran	1	og	2	er	
således	nærmest	identiske	i	utformingen.

Krana er delvis overgrodd av buskvegetasjon, og den er 
ikke	like	synkig	som	kran	1.

Bildet	nederst	til	høyre	viser	hvordan	krana	var	montert	
og	testet	ved	hjelp	av	trestolper.	Foto	ca	1955.	Utlånt	
av	Egil	Haraldsen.
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Kranfester

I	tilknytning	til	stenbruddet	nordvest	for	kaiområdet	
finnes	det	to	kranfester	som	tilhørte	kran	to.	I	disse	var	
det	festet	trestolper	som	holdt	selve	krana	oppe	(se	
bilde	på	forrige	side).	Ett	av	festene	er	på	bakkeplan	
(bildet	over),	mens	det	andre	er	plassert	på	bruddkan-
ten	på	toppen	av	den	bratte	kollen	(se	bilder	nedenfor).	
Dette	er	et	vridbart	feste,	hvor	det	sannsynligvis	har	
vært	festet	et	kranarm	av	tre.
Et	tredje	kranfeste	finnes	på	sørvestsiden	av	kaiområ-
det	og	tilhører	sannsynligvis	kran	1	(se	bilde	til	høyre).
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Hustuft

På	den	sentrale	plassen	innenfor	kaiområdet	finnes	
det	en	tuft	etter	en	mindre	bygning.	Tufta	sees	som	et	
svakt	opphøyd	parti	med	en	del	blokker,	både	rektan-
gulære	og	avlange,	liggende	omkring.	På	stedet	er	det	
en	mengde	små	avslag.	Tufta	utgjør	sannsynligvis	den	
østre	delen	av	hoggeskuret	som	er	avbildet	på	side	27.

I	et	lite,	avgrenset	søkk	i	terrenget,	nede	til	venstre	på	
ortofotoet,	kan	det	muligens	også	ha	stått	en	bygning.	
Her	er	det	i	dag	litt	sumpig,	se	bildet	nedenfor.	Her	lig-
ger	det	også	en	gjenstand	av	jern.



49

Jernbolter og båtfester

Rundt	på	holmen	finnes	
en	del	jernbolter	i	fjellet.	
De som er plassert langs 
sjøen er som regel båt- eller 
pramfester, mens de som 
er på topper inne på øya 
sannsynligvis er vaierfester 
for	kraner	e.l.



50

Stenbrudd og stenfyllinger

stenbrudd
stenfylling
høy,	loddrett	bruddkant
flatt	område 

utskipings-
plass

mulig
utskip.-
plass

kai /
utskipings-
plass
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Gravrøys (automatisk fredet)

Mindre	gravrøys	som	ligger	på	høyden	litt	nordøst	for	
det	høyeste	punktet	på	øya.	Ca	15	m.o.h.	Den	lig-
ger utenfor fredningssonen for stenbruddet, men er 
automatisk	fredet.	Det	er	en	forholdsvis	liten	røys,	som	
i	stor	grad	ligger	på	flåfjell.	Den	har	mistet	sin	opprin-
nelige	form	og	minner	i	dag	om	en	varde.	Stenene	er	
forholdsvis	små.	Det	finnes	ingen	synlige	heller	eller	
spor	etter	gravkammer.	På	nordøstsiden	av	varden	sees	
noe	av	den	opprinnelige	gravrøysas	utstrekning.	ID-nr.	i	
kulturminnedatabasen	Askeladden:131078.



52

Områder med tilvirkede blokker

De	ca	260	resterende	blokkene	som	er	hogd	til	
i forbindelse med Hitlers seiersmonument for-
deler	seg	i	fire	klynger	på	østsiden	av	holmen.	
På	kaiområdet	ligger	det	åtte	spredte	blokker.	I	
de tre øvrige klyngene bærer blokkene preg av 
å være buntet sammen med stålbånd med mel-
lomlegg	av	trespiler.	Buntingen	er	for	det	meste	
løsnet,	slik	blokkene	i	dag	ligger	uorganisert.	
Eksempel	på	bunting	vises	til	høyre.

klynge 1

klynge 2

klynge 3

klynge 4
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Fordeling av ulike typer tilvirkede blokker

På	de	neste	sidene	følger	en	detaljert	oversikt	over	de	ulike	typer	av	tilvirkede	blokker	som	finnes	på	Store	Rå-
holmen.	Til	sammen	er	det	ca	30	typer.	I	enkelte	områder	ligger	stenblokkene	hulter	til	bulter,	i	ulike	retninger	
og	ofte	over	og	under	hverandre.	Det	kan	derfor	være	vanskelig	å	skille	ut	de	ulike	typene	og	få	nøyaktig	antall.	
Oversikten	må	derfor	ikke	sees	som	helt	absolutt.	Kartet	viser	stenblokkene	som	finnes	i	klynge	1-3.	Klynge	4	
ligger	noe	lenger	nord.	Grunnet	at	denne	klyngen	er	svært	uoversiktlig	var	det	ikke	hensiktsmessig	å	kartfeste	
de	ulike	blokktypene	her.

Nummerne	på	kartet	angir	type	blokk.	De	refererer	til	typebetegnelsene	på	de	følgende	sidene.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 1

Antall:	1	stk.
Lengde	104	cm.	
4	festehull	(2x2	cm,	dybde	ca	3	cm)	på	baksiden.
Yttersiden	har	konveks	bue	med	avtagende	
radius.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 2

Antall:	2	stk.
Lengde	104	cm.	
U-formet.	Yttersiden	har	konveks	bue	med	
opphøyd	felt.	Den	ser	ut	til	å	passe	i	system	
med	type	5.
Ingen	festehull.



56

10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 3

Antall:	60	stk	(43	stk.	i	klynge	4).
Lengde	83	cm.	
4	festehull	(2x2	cm,	dybde	ca	3	cm)	på	baksiden.
Hulkilselement.	Yttersiden	har	konkav	bue	med	
avtagende	radius.	Detaljerte	profiler	i	endene.	
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 4

Antall:	1	stk.	
Stenen	er	ødelagt.	Samme	utforming	som	type	
1,	men	med	ulik	lengde.
Lengde:	82	cm.	
2	festehull	(2x2	cm,	dybde	ca	3	cm)	på	baksi-
den.	Trolig	har	det	vært	fire	slike.	hull.
Yttersiden	har	konkav	bue.	Svært	fin	ytterflate,	
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 5

Antall:	1	stk.
Lengde	123	cm.	
Slik	stenen	ligger	er	det	ikke	mulig	å	se	om	det	er	festehull	på	baksiden.	
Yttersiden	har	konveks	bue	med	opphøyd	felt.	Svært	fin	ytterflate.	Den	ser	ut	til	å	passe	i	system	med	
type	2.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 6

Antall:	1	stk.
Lengde	125	cm.	
4	festehull	(2x2	cm,	dybde	ca	3	cm)	på	baksiden.
U-formet.	Yttersiden	har	konveks	bue	med	opphøyd	felt.	Svært	fin	ytterflate,	mens	baksiden	er	gro-
vere.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 7

Antall:	8	stk.
Lengde	98	cm.	Slik	stenene	ligger	er	det	ikke	
mulig	å	se	om	det	er	festehull	på	baksiden.
Type	vindusbrett	med	skrått	midtparti	og	van-
ger.	Detaljert	spor	for	metallplate	e.l.	Svært	fin	
ytterflate	på	skråpartiet	og	kantene	av	vangene,	
mens	baksiden	er	grovere.	
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 8

Antall:	2	stk.
Lengde	104	cm.
Massiv	blokk	som	skiller	seg	noe	fra	de	øvrige	
typene.	Én	side	har	fin	overflate	med	en	kon-
veks	bue	i	slak	bølgeform.	De	øvrige	sidene	
er	grovere.	Ett	av	de	bakre	hjørnene	er	buet.	
Stenen	har	fellestrekk	med	type	21.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 9

Antall:	7	stk.
Hulkilselement.	Yttersiden	har	konkav	bue	med	
avtagende	radius.	Stenens	form	viser	at	den	er	
en	del	av	en	buekonstruksjon.		Svært	fin	ytter-
flate,	mens	bakflaten	og	mesteparten	av	side-
flatene	er	grovere.	Detaljerte	profiler	i	endene	
av	buen.	Nøyaktig	samme	profiler	som	type	11,	
12	og	15,	og	disse	hører	således	sammen.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 10

Antall:	7	stk.
Svært	forseggjort	blokk	med	en	rekke	profiler.	Stenens	
form viser at den er en del av en bue-, sirkel- eller kup-
pelkonstruksjon.	Ingen	festehull.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 11

Antall:	5	stk.
Lengde	95	cm.	
Hulkilselement.	Nøyaktig	samme	profiler	som	
type	9,	12	og	15,	men	i	motsetning	til	type	9	og	
12	er	type	11	og	15	for	rettstrekning.	Svært	fin	
ytterflate,	mens	bakflaten	og	deler	av	sidefla-
tene	er	grovere.	Ingen	festehull.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 12

Antall:	4	stk.
Hulkilselement.	Yttersiden	har	konkav	bue	med	
avtagende	radius.	Stenens	form	viser	at	den	er	
en	del	av	en	buekonstruksjon.		Svært	fin	ytter-
flate,	mens	bakflaten	og	mesteparten	av	side-
flatene	er	grovere.	Detaljerte	profiler	i	endene	
av	buen.	Nøyaktig	samme	profiler	som	type	11	
og	12	og	hører	således	sammen	med	disse.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 13

Antall:	2	stk.
Blokk	med	vinkelform,	tilpasset	hjørne	e.l.	Hulkilselement	med	buede	avslutninger.	Fin	ytterflate,	
mens	bakflaten	og	deler	av	sideflatene	er	grovere.	Ingen	synlige	festehull.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 14

Antall:	2	stk.	Helleform.	Størrelse	124x79	cm.	Tykkelse	ca	20	cm.	Stenes	overflate	trappes	ned	i	tre	
steg,	delvis	med	slake	buer.	I	det	ene	hjørnet	er	det	et	nedsenket	felt.	Toppflaten	og	den	ene	siden	
har	fin	oveflate,	mens	underflaten	og	deler	av	sideflatene	er	grovere.	Slik	stenen	ligger	er	det	ikke	
mulig	å	se	om	det	er	festehull	på	undersiden.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 15

Antall:	1	stk.
Lengde	65	cm.	
Hulkilselement.	Nøyaktig	samme	profiler	som	type	9,	12	og	
15,	men	i	motsetning	til	type	9	og	12	er	type	11	og	15	for	
rettstrekning.	Svært	fin	ytterflate,	mens	bakflatene	og	deler	
av	sideflatene	er	grovere.	Ingen	festehull.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 16

Antall:	1	stk.
Buet	element	med	en	rekke	profiler	på	ytterfla-
ten.	2	synlige	festehull	(2x2	cm,	dybde	ca	3	cm)	
på	baksiden.	Stenen	ligger	med	ytterflaten	ned,	
samtidig	som	den	er	dekket	av	andre	blokker.	
Den	virker	å	høre	sammen	med	type	17.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 17

Antall:	1	stk.
Svært	forreggjort	og	dekorativt	element.	Stenen	
er	Y-formet	med	en	rekke	profiler.	Trolig	hører	
den	sammen	med	type	16.	Den	er	uthulet	på	
baksiden.



71

10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 18

Antall:	1	stk.
Helleformet	med	størrelse	130x45	cm.	Den	har	således	enkelte	fellestrekk	med	type	14.	Stenen	ligger	
med	ytterflaten	ned.	Fin	ytterflate,	mens	bakflaten	og	deler	av	sideflatene	er	grovere.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 19

Antall:	1.
Lengde	162	cm,	bredde	57	cm	og	tykkelse	17	cm.		
Helleformet	med	innhakk	på	i	kortendene.	Ingen	synlige	festehull.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 20

Antall:	1	stk.
Plateformet	blokk	65x65	cm.	Tykkelse	15	cm.	Delvis	ødelagt	i	det	ene	hjør-
net.	Ingen	synlige	festehull.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 21

Antall:	9	stk.
Lengde	150	cm.	Massiv	blokk.	Kun	én	av	langsidene	har	finhogd	overflate.	De	øvrige	flatene	er	gro-
vere.	Denne	ene	langsiden	har	en	svak	bue	i	begge	retninger.	Endene	på	stenen	er	skrå.	Stenen	er	
således	en	del	av	en	bue.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 22

Antall:	15	stk.	Endestykke	på	hulkil.	Hulkilen	har	kon-
kav	bue	med	avtagende	radius.	Den	ender	opp	i	en	
diagonal	flate,	noe	som	gjør	at	elementet	får	en	kom-
pleks	form.	Profiler	i	avslutningene	bidrar	ytterligere	til	
dette.	Svært	fin	ytterflate,	mens	baksiden	er	grovere.	
Stenene	er	delvis	ødelagt,	og	ettersom	de	ligger	hulter	
til	bulter	kan	formen	være	vanskelig	å	få	tak	på.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 23

Antall:	7	stk.
Total	lengde	170	cm,	bredde	56	cm	og	tykkelse	23	cm.	
Mulig	vindusbrett	e.l.	Skrått,	nedsenket	parti	på	midten	med	vanger	på	
siden.	Forseggjort	i	endene.	Svært	fin	ytterflate,	mens	undersiden	og	de-
ler	av	sideflatene	er	grovere.	Ingen	synlige	festehull.	Den	har	fellestrekk	
med	type	24.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 24

Antall:	5	stk.
Total	lengde	160	cm,	bredde	54	cm	og	tykkelse	
22	cm.	Mulig	vindusbrett	e.l.	Skrått,	nedsenket	
parti	på	midten	med	vanger	på	sidene.	Svært	fin	
ytterflate,	mens	undersiden	og	deler	av	sidefla-
tene	er	grovere.	Stenen	har	et	rektangulært	hull	
på	ytterflaten,	og	er	den	eneste	som	har	dette	
Den	har	fellestrekk	med	type	23.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 25

Antall:	ca	95	stk.
Hulkilselement.	Yttersiden	har	konkav	bue	med	
avtagende	radius.	Stenens	form	viser	at	den	
er	en	del	av	en	bue-	eller	sirkelkonstruksjon.		
Svært	fin	ytterflate,	mens	bakflaten	og	sidefla-
tene	er	grovere.	Detaljerte	profiler	i	endene.
Hører	sammen	med	type	29.	
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 26

Antall:	3.
Plateformet	blokk	98	x	65	cm.	Tykkelse	12	cm.	
Profiler	på	en	diagonal	utstikker	den	ene	lang-
siden.	
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Type 27-28

Stenheller	84x54	cm	og	80x63	cm.	4	festehull	(2x2	cm,	dybde	ca	3	cm)	på	baksiden,	samt	2	på	den	
ene	langsiden.	Fin	ytterflate,	mens	bakflaten	og	sideflatene	er	grovere.
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 29

Antall:	1	stk.
Hulkilselement.	Yttersiden	har	konkav	bue	med	
avtagende	radius.		Svært	fin	ytterflate,	mens	
bakflaten	og	sideflatene	er	grovere.	Detaljerte	
profiler	i	enden	av	buen.	Hører	sammen	med	
type 25, men type 29 er ikke en del av en bue-
formasjon.	
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10	cm 20	cm 30	cm 40	cm 50	cm

Målestokk	1:100

Type 30

Antall:	1	stk.
Rektangulær	blokk	98x44x24	cm.
Denne	ligger	for	seg	selv	like	sør	for	skinnegangen	ca	50	meter	vest	for	de	øvrige	blokkene.	Det	er	
usikkert	om	den	tilhører	det	samme	anlegget.	
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