PRESSEMELDING (17.09.07)
HISTORISK BÅTSØK I TRONDHEIMSFJORDEN
Det er nå klart for å få gjennomført søk i fjorden utenfor Ekne i Levanger etter
båt med ofre fra Falstadskogen. Formålet er å lokalisere båten for dermed å
kunne gi pårørende en visshet om hvor den eventuelt befinner seg. Spørsmålet
om en framtidig gassrørledning inn Trondheimsfjorden har aktualisert behovet
for å vite hvor båten ble senket. Stiftelsen Falstadsenteret og NTNU
Vitenskapsmuseet, som har spesialkompetanse på søk og lokalisering av
kulturminner under vann, vil samarbeide om gjennomføringen av søket i et
begrenset område. Etter planen vil dette finne sted i uke 44. NTNU stiller
forskningsfartøyet Gunnerus til disposisjon, og professor Marek E. Jasinski
ved Vitenskapsmuseet vil lede arbeidet. Ifølge Jasinski gir vitneforklaringer og
tilgjengelig teknologi en del sjanser for at båten kan lokaliseres.

I dagene før kapitulasjonen åpnet tyskerne flere av gravene i Falstadskogen og
fraktet de døde med lastebiler ned til kaia på Ekne. Ofrene ble brakt ombord i
en 70 fots fiskebåt som tyskerne senket ute i Trondheimsfjorden. Ingen vet
hvor mange som fikk sin grav på denne måten, men den tyske kapteinen Hermann
Ahlborn oppga i et avhør i 1945 at omkring 23-25 ofre ble gravd opp. Ubåtjageren
"Haakon VII" søkte etter båten i juli 1945. Et mulig funn ble påvist og
avmerket, men på grunn av vanskelige bunnforhold og stor dybde ble det ikke
gjort forsøk på heving av båten. Det er sannsynlig at de såkalte sonofrene fra
Trondheim, som ble henrettet ved unntakstilstanden i oktober 1942 var blant de
oppgravde ofrene.

Når NTNU Vitenskapsmuseet nå inngår et forskningssamarbeid og bidrar med
kompetanse og forskningsfartøy vil kostnadene på søket være en brøkdel av de
faktiske kostnader på denne type søk. Stiftelsen Falstadsenteret vil i et spleiselag
med Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, Trondheim og Levanger Kommuner
dekke kostnader forbundet med utstyr, personell, og analyser og rapportering.
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