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På vandring i lokal forsvarshistorie
Ung eller gammel – lokal
krigshistorie interesserer
mange, og i Surnadal finnes det mye å se. INFF og
Nordmøre brigadeforening inviterte til vandring
for å se bunkere og befestningsanlegg.
Nordmøre brigadeveteranforening og Indre Nordmøre forsvarsforening ved Sjur Fedje og
Olav Jostein Holten inviterte til
en historisk vandring i Surnadal med fokus på forsvarshistorie. Programmet gikk over hele
dagen, og startet med en orientering om de ulike befestningsområdene som er regissert i
området ved Skei og ellers i
Surnadal.
Olav Jostein Holten og Sjur
Fedje forteller at de hvert år arrangerer sommertur.
– Vi har blant annet vært på
Meland Fort, Kyrksæterøra og
Edøya. Vi er en gjeng som er
interessert i forsvarshistorie
som reiser rundt, og kommer
til å fortsette med det også neste år, forteller Holten.
Følget som i dag var med på turen og som viser stor interesse
for lokalhistorien er ikke overraskende godt voksne mennesker. En forsømt historie, kan
det sies, men det er også håp
for at historiene skal føres videre.
Med i følget var også Eskil
Andersen og Eskil Aarnes Øverland, begge 16 år gamle. Kompisene er begge interessert i
den lokale krigshistorien.
– Vi har vært ute i områdene
ovenfor videregående på Øye
og lett etter gjengstander som
ligger igjen etter krigen, forteller de.
De har gått nøye til verks, og
med metalldetektor har de funnet mye forskjellig.
– Hjelmer, patroner og gassmasker er noe av det vi har funnet, forteller Aarnes Øverland.
Olav Jostein Holten synes deter gledelig at ungdommen engasjerer seg.
– Det er sjeldent å se, men
selvsagt veldig bra, smiler han.

SOMMERTUR: Denne gjengen var med på vandringen i Surnadal. Her var det folk fra området, men også Molde, Hemne og Elnesvågen.

SKRIFT I BETONGEN: Eskil Aarnes Øverland graver bort mose fra
taket på bunkersen i hagen til Trond Larsen. I betongen er det
inngravert bokstaver og tegn som ingen klarte å tyde.

DISKUSJONER: I bunkersen i hagen til Trond Larsen er det hull og en
åpning bak. På bildet diskuteres det hva det kunne ha vært. En
nødutgang, kanskje?

Første punkt på vandringen på
Skei var bunkersen som Trond
Larsen bokstavelig talt har i hagen sin. Bunkersen ligger rett
ved legesenteret på Skei.
På turen gikk følget også inn-

Etter en kaffepause på Skei
var det befaring på befestningsanlegget på Øye og Rømoen
som sto for tur, før kringsminnesamlinga til INF på Åsen museet sto for tur. En lang og

om en mindre bunkers ved sykehjemmet, og til slutt den
største bunkersen ved Kyrkelydhuset. Den sistnevnte bunkersen brukes i dag som lager
for kirka.

innholdsrik dag for alle med
interesse for forsvarshistorien i
Surnadal.
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