
Gravplass for sovjetiske 
krigsfanger (1945 - 1953)

Soviet prisoners of war were buried here in the spring of 1945. They died due 
to harsh conditions in the camp on the island. Please recognize the dignity of 
this place. Soviet prisoners of war from the Eastern Front were transported to 
Norway and used as slave laborers in the German war industry. In December 1944, 
approximately 300 prisoners were transported to this island. They were all severely 
emaciated. The camp lacked heating, water, food and medicine, and many prisoners 
died. After the war witnesses claimed that bodies only were buried in the last few 
months of the war. Dead bodies used to be left on shallow water close to the camp. 
Parts of this painful experience is not known to us. Photos taken shortly after the 
war show 28 grave markers. In 1953 the graves were exhumed and the bodies 

reburied in consecrated ground in Oslo by the Norwegian Government. 

Her ble sovjetiske krigsfanger 
gravlagt våren 1945 etter at 
de døde under umenneskelige 
forhold i fangeleiren på øya. 
Vennligst vis respekt for 
historien på dette stedet. 

Sovjetiske krigsfanger fra østfronten ble transportert til 
Norge for å jobbe som slaver i den tyske krigsindustrien. De 
omkring 300 krigsfangene som kom til denne øya i desember 
1944 ble plassert her fordi de var arbeidsuføre og svært syke. 
I leiren var det lite varme, vann, mat og medisiner, og mange 
fanger døde. Vitner fortalte etter frigjøringen at det bare 
var den siste tiden de døde ble gravlagt her på gravplassen, 
tidligere var de lagt i fjæra nær fangeleiren. 

Vi kjenner ikke alle fakta om denne smertefulle historien. 
Bilder tatt etter okkupasjonstiden viser 28 kors som mark-
erte gravene her på dette stedet. De døde som lå gravlagt 
her ble senere gravd opp av norske myndigheter og flyttet til 
Vestre Gravlund i Oslo i 1953. 

Burial grounds for Soviet prisoners 
of war (1945-1953)

Slik så gravplassen ut før gravene ble flyttet.
The burial grounds before the graves were exhumed.

Arkeologer undersøker gravplassen med georadar i 2012.  
In 2012, archaeologists mapped the burial ground by 
ground-penetrating radar (GPR).
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Nazistene holdt orden på krigsfangene med nummer-
erte fangemerker. Fangemerket på bildet lå igjen etter 
en av de døde. /Dog tags was used to keep track of indi-
vidual prisoners.  
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