N Y H AV N A
Følg ruten på kartet for flere glimt av
områdets historie de siste 100 årene.

NYHAVNA - INDUSTRI OG MARINE

NYHAVNA - INDUSTRY AND NAVY

Velkommen til Nyhavna; et område som har blitt formet gjennom mer enn
100 år med havneindustri, utbygging og marin virksomhet.

Welcome to Nyhavna; an industrial area in the north of Trondheim that since
the late 1800s has been filled with a variety of activity.

Sandstrekket som gikk nordover langs Strandveien var kjent på
folkemunne som Floridakysten. Området gikk også under navnet
Bakkestranda eller Elfenbenskysten. Her fantes en lang hvit sandstrand
med tilhørende grøntområder i bakkant. På området retning Reina lå
sportsklubben Falken sin hjemmebane, hvor det ble arrangert idrettsstevner
på 1930-tallet. Området var flittig brukt til rekreasjon av Trondheims
befolkning.

The long sandy beach that was once here was called Floridakysten (“The
Florida coastline”) by the locals and was developed as a shipyard by
Trondheim Port Authority in 1910.

Industrien i området har bestått av flere fabrikker, blant annet Dillner & Co
Trelast på Ladehammerkaia, Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV) på
Strandveikaia, og Trondhjems Aktiebryggeri, opprettet i 1899 på Reina, nå
under navnet E.C. Dahls bryggeri.
Da Nazi-Tyskland okkuperte Norge i mai 1940, ble det raskt bestemt at det
største ubåtverftet i Nord-Europa skulle bygges på Nyhavna i Trondheim.
Innen 1943 var ubåtbunkeren Dora I operativ og klar til å tjene den tyske
kriegsmarine, og Dora II var under bygging. Disse fikk navn etter bokstaven D
(for Drontheim) i det tyske fonetiske alfabetet. Samme året ble Nyhavna mål
for et bombeangrep av de Allierte. Mange av bygningene ble ødelagt, især på
Ladehammeren, inkludert flere bolighus. Ubåtbunkersene ble ikke skadet.
Dora-anlegget spilte en viktig rolle i Nazi-Tysklands krigføring i det NordAtlantiske hav. Dora skulle innlemmes som en del av det som etter hvert
ble kjent som Atlanterhavsvollen, det tyske rikets forsvarsgrense mot vest,
og fungere som Nord-Europas største ubåtstøttepunkt.
I dag står flere av bygningene fra okkupasjonen igjen, og disse kan du se
langs utstillingen. Følg ruten på kartet for bilder og glimt av Nyhavnas
historie.

The industry in the area consisted of many factories. The hardwood
company Dillner & Co was located at Ladehammerkaia, Trondhjems
Mekaniske Værksted (mechanical workshop) at Strandveikaia, and the
commercial brewery, Trondhjems Aktiebryggeri, was established at Reina
from 1899. This brewery is still operational today, under the name of
E.C. Dahls bryggeri.
When Nazi-Germany occupied Norway on May 9th 1940, it was quickly
decided that the biggest submarine shipyard in northern Europe was to be
constructed here. By 1943 the submarine bunker, Dora I, was operational
and ready to serve the german kriegsmarine (German Navy). That same
year, Nyhavna was the target of an airstrike bombing by the Allies. Many
of the buildings in the area were destroyed, as well as private residences
nearby. The submarine bunkers were not harmed.
The Dora submarine pen played a significant role in Nazi-Germany’s
warfare in the North-Atlantic ocean. It was one of many military facilities and
coastal defence points in the “Atlantic wall”; a defence line that stretched
from northern Norway down to the south-west coast of France.
Today most of the buildings at the docks are owned by Trondheim Port
Authority. Among those are 13 buildings left from the occupation. This
includes, along with several others, Dora I and Dora II (whose construction
was never finished), a central heating-bunker, a kitchen building and two
refugee-bunkers. The buildings have since been used by several different
businesses and for cultural purposes.

HAVNEPLANEN
Stadsingeniør Carl Adolf Dahls havneplan fra 1876 sørget for en storstilt utfylling av Brattøra-området. Arbeidet med utfylling av havnebassenget ble
utført mellom 1877 og 1884, før det i 1912 ble vedtatt en ny havneplan som
skulle sørge for videre utvikling av havnevirksomheten i retning nordøst.
Nidelvens utløp ble med denne planen svingt i retning Ladehammeren. Her
skulle det konstrueres et større kaisystem og et nytt havnebasseng; Bassin
IV.
Trondheim Havnevesen opprettet verftsvirksomhet på området allerede på
starten av 1900-tallet med mindre reparasjoner og vedlikehold. Like etter 1.
verdenskrig kjøpte Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV) en flytedokk av
de allierte og fikk den slept til Trondheim, hvor den ble plassert på Nyhavna. Dermed kunne havnevesenet tilby en dokk for større skip som hadde
behov for reparasjoner og vedlikehold. Et moderne importanlegg for kull og
koks ble også opprettet av Nordenfjeldske Dampskibsselkab i samarbeid
med H. & F. Bachke. Anlegget har gitt navn til den delen av Nyhavna vi i
dag kjenner som Kullkranpiren.
DU STÅR
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Havneplanen á 1912 ble revidert i 1915, 1927 og igjen i 1930. Økonomien
i 30-årene førte derimot til at planen ikke ble iverksatt før 1939.

1: Fra Dora ubåtanlegget i Trondheim. 1945.
Levanger Fotomuseum. Foto: Per Renbjør.
2: Utfylling og arbeid med grunnen til konstruksjon av Dora II
u-båtbunker. Dora I sees i bakgrunnen. 1943.
Foto: Marinemuseet i Horten

N Y H AV N A
Følg ruten på kartet for flere glimt av
områdets historie de siste 100 årene.

NYHAVNA - INDUSTRI OG MARINE

KRIGSUTBRUDD OG UTBYGGING

Velkommen til Nyhavna; et område som har blitt formet gjennom mer enn
100 år med havneindustri, utbygging og marin virksomhet.

2. verdenskrig kom til Norge natt til 9. april 1940. Tysk hær, luftvåpen og
marine overrumplet det norske forsvaret og militær motstand tok i stor grad
slutt kort tid etter. Kryssere og slagere lastet med tyske tropper ble sendt
nordover inn Oslofjorden og videre langs norskekysten mot blant annet
Trondheim og Narvik. Oslo ble gjort til okkupasjonsmaktens
administrasjonssentrum. I Trondheim ble kapitulasjonsavtalen undertegnet
på Britannia Hotell 10. juni samme år.

Sandstrekket som gikk nordover langs Strandveien var kjent på
folkemunne som Floridakysten. Området gikk også under navnet
Bakkestranda eller Elfenbenskysten. Her fantes en lang hvit sandstrand
med tilhørende grøntområder i bakkant. På området retning Reina lå
sportsklubben Falken sin hjemmebane, hvor det ble arrangert idrettsstevner
på 1930-tallet. Området var flittig brukt til rekreasjon av Trondheims
befolkning.
Industrien i området har bestått av flere fabrikker, blant annet Dillner & Co
Trelast på Ladehammerkaia, Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV) på
Strandveikaia, og Trondhjems Aktiebryggeri, opprettet i 1899 på Reina, nå
under navnet E.C. Dahls bryggeri.
Da Nazi-Tyskland okkuperte Norge i mai 1940, ble det raskt bestemt at det
største ubåtverftet i Nord-Europa skulle bygges på Nyhavna i Trondheim.
Innen 1943 var ubåtbunkeren Dora I operativ og klar til å tjene den tyske
kriegsmarine, og Dora II var under bygging. Disse fikk navn etter bokstaven D
(for Drontheim) i det tyske fonetiske alfabetet. Samme året ble Nyhavna mål
for et bombeangrep av de Allierte. Mange av bygningene ble ødelagt, især på
Ladehammeren, inkludert flere bolighus. Ubåtbunkersene ble ikke skadet.
Dora-anlegget spilte en viktig rolle i Nazi-Tysklands krigføring i det NordAtlantiske hav. Dora skulle innlemmes som en del av det som etter hvert
ble kjent som Atlanterhavsvollen, det tyske rikets forsvarsgrense mot vest,
og fungere som Nord-Europas største ubåtstøttepunkt.
I dag står flere av bygningene fra okkupasjonen igjen, og disse kan du se
langs utstillingen. Følg ruten på kartet for bilder og glimt av Nyhavnas
historie.

Ganske snart ble havnevirksomheten til TMV på Nyhavna beordret
avsluttet og planene med utbygging av ubåtstøttepunkt ble iverksatt.
Utbyggingen tok utgangspunkt i havneplanen fra 1912 men forserte Bassin
IV ved Ladehammeren. For å gjøre plass til de enorme ubåtbunkerne
Dora I og Dora II, ble omtrent all bebyggelse på vestsiden av Strandveien
revet.
Dora skulle innlemmes som en del av det som etter hvert ble kjent som
Atlanterhavsvollen, det tyske rikets forsvarsgrense mot vest, og fungere
som Nord-Europas største ubåtstøttepunkt. Dora, ankringspunkter i
Fættenfjord (Åsenfjord), forsterkede Agdenes befestninger, Lade flyplass og
kommunikasjonsbunkeren Nordblitz på Charlottenlund er noen av mange
punkter rundt Trondheimsfjorden som utgjorde Nazi-Tysklands plan for
marinemetropolen Drontheim.
I etterkrigstiden ble anleggets bygninger forvaltet av det nylig opprettede
Direktoratet for fiendtlig eiendom. Trondheim havn overtok majoriteten av
verftsbygningene, inkl. ubåtbunker Dora II. Dora I ble overtatt av den norske
marine og etter hvert solgt inn i privat eie.
Verftsbygningene på Nyhavna har vært utsatt for bombeangrep i 1943,
rivningsarbeid i 1945-1948 og igjen i 1991. Mye av bygningsmassen har i
dag gått tapt men fortsatt står det igjen 13 av anleggets originale
bygninger. Deriblant ubåtbunkerne Dora I og II, fyringsbunker, kjøkkenbygning, sentralfyrhus, artilleriverksted og tilfluktsbunkere. Flere av
bygningene har interessant og særegen arkitektur og ble unikt oppført
utenfor Nazi-Tysklands grenser.

FYRINGSBUNKEREN
Fyringsbunkeren er en del av byggetrinn 2 på Nyhavna og ble bygget
parallelt med Dora II i årene 1943-1945. Bunkeren er plassert midt mellom
anleggets to ubåtbunkere og skulle sørge for varme- og strømforsyning
med et dampdrevet aggregat. Byggets funksjon ble beskyttet av 2-3 m.
tykke vegger og 3-4 m tykt tak. Hele bygningen er oppført i armert betong
og skulle etter hvert overta funksjonen til sentralfyrhuset på Strandveikaia.
I 1944 ble det lagt et ekstra lag med betong på taket samt påmontert
luftskytsvern. Bunkeren ble ikke ferdigstilt og ble aldri tatt i bruk.

NYHAVNA - INDUSTRY AND NAVY
Welcome to Nyhavna; an industrial area in the north of Trondheim that since
the late 1800s has been filled with a variety of activity.
The long sandy beach that was once here was called Floridakysten (“The
Florida coastline”) by the locals and was developed as a shipyard by
Trondheim Port Authority in 1910.

I 1948-1949 ble bunkeren ombygget for å kunne huse E. Hørgaards
moderne fabrikk. Bygningen har siden freden vært i kontinuerlig bruk og
huset en rekke forskjellige bedrifter. I dag rommer bygningen diverse
idrett- og kulturformål.

The industry in the area consisted of many factories. The hardwood
company Dillner & Co was located at Ladehammerkaia, Trondhjems
Mekaniske Værksted (mechanical workshop) at Strandveikaia, and the
commercial brewery, Trondhjems Aktiebryggeri, was established at Reina
from 1899. This brewery is still operational today, under the name of
E.C. Dahls bryggeri.

Fyringsbunkeren 1: Fyringsbunkeren. Dora I og
Ladehammerkaia ses i bakgrunnen.
Levanger Fotomuseum. Foto: Per Renbjør

When Nazi-Germany occupied Norway on May 9th 1940, it was quickly
decided that the biggest submarine shipyard in northern Europe was to be
constructed here. By 1943 the submarine bunker, Dora I, was operational
and ready to serve the german kriegsmarine (German Navy). That same
year, Nyhavna was the target of an airstrike bombing by the Allies. Many
of the buildings in the area were destroyed, as well as private residences
nearby. The submarine bunkers were not harmed.
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Fyringsbunkeren 2: Ferdigstillelse av fyringsbunkeren. 1944.
Foto: Marinemuseet i Horten
Monter 1: Bilpark utenfor Grødem & Dyrseth etter krigen.
Foto: NTNU Gunnerus spesialsamlinger
Monter 2: Fangearbeidere fra Sovjetunionen arbeider
med armering på Dora I ubåtbunker. Ca. 1942.
Foto: Marinemuseet i Horten
Monter 3: Konstruksjon av fyringsbunkeren. 1943.
Foto: Marinemuseet i Horten
Dora I: Dora I fotografert i etterkrigstiden. 1945-1950.
Foto: Trondheim Byarkiv

The Dora submarine pen played a significant role in Nazi-Germany’s
warfare in the North-Atlantic ocean. It was one of many military facilities and
coastal defence points in the “Atlantic wall”; a defence line that stretched
from northern Norway down to the south-west coast of France.
Today most of the buildings at the docks are owned by Trondheim Port
Authority. Among those are 13 buildings left from the occupation. This
includes, along with several others, Dora I and Dora II (whose construction
was never finished), a central heating-bunker, a kitchen building and two
refugee-bunkers. The buildings have since been used by several different
businesses and for cultural purposes.
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NYHAVNA - INDUSTRI OG MARINE

KRIGSUTBRUDD OG UTBYGGING’’

Velkommen til Nyhavna; et område som har blitt formet gjennom mer enn
100 år med havneindustri, utbygging og marin virksomhet.

2. verdenskrig kom til Norge natt til 9. april 1940. Tysk hær, luftvåpen og
marine overrumplet det norske forsvaret og militær motstand tok i stor grad
slutt kort tid etter. Kryssere og slagere lastet med tyske tropper ble sendt
nordover inn Oslofjorden og videre langs norskekysten mot blant annet
Trondheim og Narvik. Oslo ble gjort til okkupasjonsmaktens
administrasjonssentrum. I Trondheim ble kapitulasjonsavtalen undertegnet
på Britannia Hotell 10. juni samme år.

Sandstrekket som gikk nordover langs Strandveien var kjent på
folkemunne som Floridakysten. Området gikk også under navnet
Bakkestranda eller Elfenbenskysten. Her fantes en lang hvit sandstrand
med tilhørende grøntområder i bakkant. På området retning Reina lå
sportsklubben Falken sin hjemmebane, hvor det ble arrangert idrettsstevner
på 1930-tallet. Området var flittig brukt til rekreasjon av Trondheims
befolkning.
Industrien i området har bestått av flere fabrikker, blant annet Dillner & Co
Trelast på Ladehammerkaia, Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV) på
Strandveikaia, og Trondhjems Aktiebryggeri, opprettet i 1899 på Reina, nå
under navnet E.C. Dahls bryggeri.
Da Nazi-Tyskland okkuperte Norge i mai 1940, ble det raskt bestemt at det
største ubåtverftet i Nord-Europa skulle bygges på Nyhavna i Trondheim.
Innen 1943 var ubåtbunkeren Dora I operativ og klar til å tjene den tyske
kriegsmarine, og Dora II var under bygging. Disse fikk navn etter bokstaven D
(for Drontheim) i det tyske fonetiske alfabetet. Samme året ble Nyhavna mål
for et bombeangrep av de Allierte. Mange av bygningene ble ødelagt, især på
Ladehammeren, inkludert flere bolighus. Ubåtbunkersene ble ikke skadet.
Dora-anlegget spilte en viktig rolle i Nazi-Tysklands krigføring i det NordAtlantiske hav. Dora skulle innlemmes som en del av det som etter hvert
ble kjent som Atlanterhavsvollen, det tyske rikets forsvarsgrense mot vest,
og fungere som Nord-Europas største ubåtstøttepunkt.
DU STÅR
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I dag står flere av bygningene fra okkupasjonen igjen, og disse kan du se
langs utstillingen. Følg ruten på kartet for bilder og glimt av Nyhavnas
historie.

Ganske snart ble havnevirksomheten til TMV på Nyhavna beordret avsluttet og planene med utbygging av ubåtstøttepunkt ble iverksatt.
Utbyggingen tok utgangspunkt i havneplanen fra 1912 men forserte Bassin
IV ved Ladehammeren. For å gjøre plass til de enorme ubåtbunkerne Dora
I og Dora II, ble omtrent all bebyggelse på vestsiden av Strandveien revet.
Dora skulle innlemmes som en del av det som etter hvert ble kjent som
Atlanterhavsvollen, det tyske rikets forsvarsgrense mot vest, og fungere
som Nord-Europas største ubåtstøttepunkt. Dora, ankringspunkter i
Fættenfjord (Åsenfjord), forsterkede Agdenes befestninger, Lade flyplass og
kommunikasjonsbunkeren Nordblitz på Charlottenlund er noen av mange
punkter rundt Trondheimsfjorden som utgjorde Nazi-Tysklands plan for
marinemetropolen Drontheim.
I etterkrigstiden ble anleggets bygninger forvaltet av det nylig opprettede
Direktoratet for fiendtlig eiendom. Trondheim havn overtok majoriteten av
verftsbygningene, inkl. ubåtbunker Dora II. Dora I ble overtatt av den norske
marine og etter hvert solgt inn i privat eie.
Verftsbygningene på Nyhavna har vært utsatt for bombeangrep i 1943,
rivningsarbeid i 1945-1948 og igjen i 1991. Mye av bygningsmassen har i
dag gått tapt men fortsatt står det igjen 13 av anleggets originale
bygninger. Deriblant ubåtbunkerne Dora I og II, fyringsbunker, kjøkkenbygning, sentralfyrhus, artilleriverksted og tilfluktsbunkere. Flere av
bygningene har interessant og særegen arkitektur og ble unikt oppført
utenfor Nazi-Tysklands grenser.

NYHAVNA - INDUSTRY AND NAVY
Welcome to Nyhavna; an industrial area in the north of Trondheim that since
the late 1800s has been filled with a variety of activity.
The long sandy beach that was once here was called Floridakysten (“The
Florida coastline”) by the locals and was developed as a shipyard by
Trondheim Port Authority in 1910.
The industry in the area consisted of many factories. The hardwood
company Dillner & Co was located at Ladehammerkaia, Trondhjems
Mekaniske Værksted (mechanical workshop) at Strandveikaia, and the
commercial brewery, Trondhjems Aktiebryggeri, was established at Reina
from 1899. This brewery is still operational today, under the name of
E.C. Dahls bryggeri.
When Nazi-Germany occupied Norway on May 9th 1940, it was quickly
decided that the biggest submarine shipyard in northern Europe was to be
constructed here. By 1943 the submarine bunker, Dora I, was operational
and ready to serve the german kriegsmarine (German Navy). That same
year, Nyhavna was the target of an airstrike bombing by the Allies. Many
of the buildings in the area were destroyed, as well as private residences
nearby. The submarine bunkers were not harmed.
The Dora submarine pen played a significant role in Nazi-Germany’s
warfare in the North-Atlantic ocean. It was one of many military facilities and
coastal defence points in the “Atlantic wall”; a defence line that stretched
from northern Norway down to the south-west coast of France.
Today most of the buildings at the docks are owned by Trondheim Port
Authority. Among those are 13 buildings left from the occupation. This
includes, along with several others, Dora I and Dora II (whose construction
was never finished), a central heating-bunker, a kitchen building and two
refugee-bunkers. The buildings have since been used by several different
businesses and for cultural purposes.

1: Rosenvinges gate. Dora I sees til høyre. Ca. 1956.
NTNU Gunnerus spesialsamlinger. Foto: Dag Nilsen
2: Aktiebryggeriet. 1909.
Foto: NTNU Gunnerus spesialsamlinger.
3: Lademofjæra. 1915.
Trondheim byarkiv. Foto: Ingebrigt Lunde
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NYHAVNA - INDUSTRI OG MARINE

LADEHAMMERKAIA

Velkommen til Nyhavna; et område som har blitt formet gjennom mer enn
100 år med havneindustri, utbygging og marin virksomhet.

Ladehammerkaia gikk tidligere under tilnavnet Industrikaia eller Nordkai.
Dillner & Co Trevareforretning hadde sin virksomhet her. På
Ladehammerkaia ble det oppført flere verft- og lagerbygninger under
driftstiden til ubåtanlegget. Flere av disse bygningene hadde samme
karakteristiske tak som kjøkkenbygningen og snekkerverkstedet på
Strandveikaia.

Sandstrekket som gikk nordover langs Strandveien var kjent på
folkemunne som Floridakysten. Området gikk også under navnet
Bakkestranda eller Elfenbenskysten. Her fantes en lang hvit sandstrand
med tilhørende grøntområder i bakkant. På området retning Reina lå
sportsklubben Falken sin hjemmebane, hvor det ble arrangert idrettsstevner
på 1930-tallet. Området var flittig brukt til rekreasjon av Trondheims
befolkning.

1

Industrien i området har bestått av flere fabrikker, blant annet Dillner & Co
Trelast på Ladehammerkaia, Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV) på
Strandveikaia, og Trondhjems Aktiebryggeri, opprettet i 1899 på Reina, nå
under navnet E.C. Dahls bryggeri.
2
3

Da Nazi-Tyskland okkuperte Norge i mai 1940, ble det raskt bestemt at det
største ubåtverftet i Nord-Europa skulle bygges på Nyhavna i Trondheim.
Innen 1943 var ubåtbunkeren Dora I operativ og klar til å tjene den tyske
kriegsmarine, og Dora II var under bygging. Disse fikk navn etter bokstaven D
(for Drontheim) i det tyske fonetiske alfabetet. Samme året ble Nyhavna mål
for et bombeangrep av de Allierte. Mange av bygningene ble ødelagt, især på
Ladehammeren, inkludert flere bolighus. Ubåtbunkersene ble ikke skadet.
Dora-anlegget spilte en viktig rolle i Nazi-Tysklands krigføring i det NordAtlantiske hav. Dora skulle innlemmes som en del av det som etter hvert
ble kjent som Atlanterhavsvollen, det tyske rikets forsvarsgrense mot vest,
og fungere som Nord-Europas største ubåtstøttepunkt.
I dag står flere av bygningene fra okkupasjonen igjen, og disse kan du se
langs utstillingen. Følg ruten på kartet for bilder og glimt av Nyhavnas
historie.

Etter Adolf Hitlers maktovertagelse i Tyskland i 1933 ble det igangsatt
opprustningsplaner av aktivt forsvar. Dette inkluderte økt beskyttelse av
sivilbefolkningen. For å spare både tid og kostnader ble det konstruert flere
forskjellige beskyttelsesrom over bakkenivå. Resultatet ble såkalte
høybunkere; hocbunker. Disse ble ofte reist i tett befolkede boligområder
men også ved trafikknutepunkt eller industriplasser.
Designet skulle sørge for en effektiv og rask evakuering. Bunkerne ble ofte
bygget med kvadratisk utforming men også som høye tårn med spisse tak,
som utgavene i Trondheim. Innvendig finnes en helixformet rampe. Dette
tillot hurtig inngang for befolkningen og utnytting av hele det innvendige
arealet, fra loft til kjeller. Rampen har også riller i betonglaget, slik at gulvet
ikke skulle bli glatt om det regnet. I midten av bygningen finnes en luftesjakt
og flere toalettrom opp langsetter rampen. Taket, med sin karakteristiske
form, førte bomber og således eksplosjonen unna bunkerveggene.
Spissbunkerne på Ladehammerkaia er opprinnelig identiske med
hverandre og de eneste kjente av sitt slag utenfor Tysklands grenser. Disse
er av typen hochbunker der Bauart Zombeck, og har fått navn etter
arkitekten Paul Zombeck som patenterte designet.
Under bombeangrepet i 1943 var de fleste av treffpunktene sentrert på
Ladehammerkaia. I dag står de to spissbunkerne (1, 3) igjen samt et
artilleriverksted (2). Artilleriverkstedet bærer fortsatt innvendig en
forkullet takkonstruksjon, fra da bygningen brant etter bomberegnet. Her
finnes også opprinnelig løfteinnretning og originalt trappeløp. Flere av
rommene har sine opprinnelige gulvfliser.

NYHAVNA - INDUSTRY AND NAVY
Welcome to Nyhavna; an industrial area in the north of Trondheim that since
the late 1800s has been filled with a variety of activity.
The long sandy beach that was once here was called Floridakysten (“The
Florida coastline”) by the locals and was developed as a shipyard by
Trondheim Port Authority in 1910.
The industry in the area consisted of many factories. The hardwood
company Dillner & Co was located at Ladehammerkaia, Trondhjems
Mekaniske Værksted (mechanical workshop) at Strandveikaia, and the
commercial brewery, Trondhjems Aktiebryggeri, was established at Reina
from 1899. This brewery is still operational today, under the name of
E.C. Dahls bryggeri.
When Nazi-Germany occupied Norway on May 9th 1940, it was quickly
decided that the biggest submarine shipyard in northern Europe was to be
constructed here. By 1943 the submarine bunker, Dora I, was operational
and ready to serve the german kriegsmarine (German Navy). That same
year, Nyhavna was the target of an airstrike bombing by the Allies. Many
of the buildings in the area were destroyed, as well as private residences
nearby. The submarine bunkers were not harmed.
The Dora submarine pen played a significant role in Nazi-Germany’s
warfare in the North-Atlantic ocean. It was one of many military facilities and
coastal defence points in the “Atlantic wall”; a defence line that stretched
from northern Norway down to the south-west coast of France.
Today most of the buildings at the docks are owned by Trondheim Port
Authority. Among those are 13 buildings left from the occupation. This
includes, along with several others, Dora I and Dora II (whose construction
was never finished), a central heating-bunker, a kitchen building and two
refugee-bunkers. The buildings have since been used by several different
businesses and for cultural purposes.

1: Ladehammerkaia. 1943.
Foto: Trondheim Havn
2: Dillner & Co Trelast. 1938.
Trondheim byarkiv. Foto: Schrøder
3: Lademoen, sett mot Ladehammeren. 1892.
NTNU Gunnerus spesialsamlinger. Foto: Johan Lebrecht Horneman
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Følg ruten på kartet for flere glimt av
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NYHAVNA - INDUSTRI OG MARINE

KRIGSUTBRUDD OG UTBYGGING

Velkommen til Nyhavna; et område som har blitt formet gjennom mer enn
100 år med havneindustri, utbygging og marin virksomhet.

2. verdenskrig kom til Norge natt til 9. april 1940. Tysk hær, luftvåpen og
marine overrumplet det norske forsvaret og militær motstand tok i stor grad
slutt kort tid etter. Kryssere og slagere lastet med tyske tropper ble sendt
nordover inn Oslofjorden og videre langs norskekysten mot blant annet
Trondheim og Narvik. Oslo ble gjort til okkupasjonsmaktens administrasjonssentrum. I Trondheim ble kapitulasjonsavtalen undertegnet på
Britannia Hotell 10. juni samme år.

Sandstrekket som gikk nordover langs Strandveien var kjent på
folkemunne som Floridakysten. Området gikk også under navnet
Bakkestranda eller Elfenbenskysten. Her fantes en lang hvit sandstrand
med tilhørende grøntområder i bakkant. På området retning Reina lå
sportsklubben Falken sin hjemmebane, hvor det ble arrangert idrettsstevner
på 1930-tallet. Området var flittig brukt til rekreasjon av Trondheims
befolkning.
Industrien i området har bestått av flere fabrikker, blant annet Dillner & Co
Trelast på Ladehammerkaia, Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV) på
Strandveikaia, og Trondhjems Aktiebryggeri, opprettet i 1899 på Reina, nå
under navnet E.C. Dahls bryggeri.
Da Nazi-Tyskland okkuperte Norge i mai 1940, ble det raskt bestemt at det
største ubåtverftet i Nord-Europa skulle bygges på Nyhavna i Trondheim.
Innen 1943 var ubåtbunkeren Dora I operativ og klar til å tjene den tyske
kriegsmarine, og Dora II var under bygging. Disse fikk navn etter bokstaven D
(for Drontheim) i det tyske fonetiske alfabetet. Samme året ble Nyhavna mål
for et bombeangrep av de Allierte. Mange av bygningene ble ødelagt, især på
Ladehammeren, inkludert flere bolighus. Ubåtbunkersene ble ikke skadet.
Dora-anlegget spilte en viktig rolle i Nazi-Tysklands krigføring i det NordAtlantiske hav. Dora skulle innlemmes som en del av det som etter hvert
ble kjent som Atlanterhavsvollen, det tyske rikets forsvarsgrense mot vest,
og fungere som Nord-Europas største ubåtstøttepunkt.
I dag står flere av bygningene fra okkupasjonen igjen, og disse kan du se
langs utstillingen. Følg ruten på kartet for bilder og glimt av Nyhavnas
historie.

Ganske snart ble havnevirksomheten til TMV på Nyhavna beordret
avsluttet og planene med utbygging av ubåtstøttepunkt ble iverksatt.
Utbyggingen tok utgangspunkt i havneplanen fra 1912 men forserte Bassin
IV ved Ladehammeren. For å gjøre plass til de enorme ubåtbunkerne Dora
I og Dora II, ble omtrent all bebyggelse på vestsiden av Strandveien revet.
Dora skulle innlemmes som en del av det som etter hvert ble kjent som
Atlanterhavsvollen, det tyske rikets forsvarsgrense mot vest, og fungere
som Nord-Europas største ubåtstøttepunkt. Dora, ankringspunkter i
Fættenfjord (Åsenfjord), forsterkede Agdenes befestninger, Lade flyplass og
kommunikasjonsbunkeren Nordblitz på Charlottenlund er noen av mange
punkter rundt Trondheimsfjorden som utgjorde Nazi-Tysklands plan for
marinemetropolen Drontheim.
I etterkrigstiden ble anleggets bygninger forvaltet av det nylig opprettede
Direktoratet for fiendtlig eiendom. Trondheim havn overtok majoriteten av
verftsbygningene, inkl. ubåtbunker Dora II. Dora I ble overtatt av den norske
marine og etter hvert solgt inn i privat eie.
Verftsbygningene på Nyhavna har vært utsatt for bombeangrep i 1943,
rivningsarbeid i 1945-1948 og igjen i 1991. Mye av bygningsmassen har i
dag gått tapt men fortsatt står det igjen 13 av anleggets originale
bygninger. Deriblant ubåtbunkerne Dora I og II, fyringsbunker, kjøkkenbygning, sentralfyrhus, artilleriverksted og tilfluktsbunkere. Flere av
bygningene har interessant og særegen arkitektur og ble unikt oppført
utenfor Nazi-Tysklands grenser.

NYHAVNA - INDUSTRY AND NAVY
Welcome to Nyhavna; an industrial area in the north of Trondheim that since
the late 1800s has been filled with a variety of activity.
The long sandy beach that was once here was called Floridakysten (“The
Florida coastline”) by the locals and was developed as a shipyard by
Trondheim Port Authority in 1910.
The industry in the area consisted of many factories. The hardwood
company Dillner & Co was located at Ladehammerkaia, Trondhjems
Mekaniske Værksted (mechanical workshop) at Strandveikaia, and the
commercial brewery, Trondhjems Aktiebryggeri, was established at Reina
from 1899. This brewery is still operational today, under the name of
E.C. Dahls bryggeri.
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When Nazi-Germany occupied Norway on May 9th 1940, it was quickly
decided that the biggest submarine shipyard in northern Europe was to be
constructed here. By 1943 the submarine bunker, Dora I, was operational
and ready to serve the german kriegsmarine (German Navy). That same
year, Nyhavna was the target of an airstrike bombing by the Allies. Many
of the buildings in the area were destroyed, as well as private residences
nearby. The submarine bunkers were not harmed.
The Dora submarine pen played a significant role in Nazi-Germany’s
warfare in the North-Atlantic ocean. It was one of many military facilities and
coastal defence points in the “Atlantic wall”; a defence line that stretched
from northern Norway down to the south-west coast of France.
Today most of the buildings at the docks are owned by Trondheim Port
Authority. Among those are 13 buildings left from the occupation. This
includes, along with several others, Dora I and Dora II (whose construction
was never finished), a central heating-bunker, a kitchen building and two
refugee-bunkers. The buildings have since been used by several different
businesses and for cultural purposes.

1: Dora I sett fra Strandveien. Ukjent årstall.
Foto: NTNU Gunnerus Spesialsamlinger
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Strandveikaia, og Trondhjems Aktiebryggeri, opprettet i 1899 på Reina, nå
under navnet E.C. Dahls bryggeri.
Da Nazi-Tyskland okkuperte Norge i mai 1940, ble det raskt bestemt at det
største ubåtverftet i Nord-Europa skulle bygges på Nyhavna i Trondheim.
Innen 1943 var ubåtbunkeren Dora I operativ og klar til å tjene den tyske
kriegsmarine, og Dora II var under bygging. Disse fikk navn etter bokstaven D
(for Drontheim) i det tyske fonetiske alfabetet. Samme året ble Nyhavna mål
for et bombeangrep av de Allierte. Mange av bygningene ble ødelagt, især på
Ladehammeren, inkludert flere bolighus. Ubåtbunkersene ble ikke skadet.
Dora-anlegget spilte en viktig rolle i Nazi-Tysklands krigføring i det NordAtlantiske hav. Dora skulle innlemmes som en del av det som etter hvert
ble kjent som Atlanterhavsvollen, det tyske rikets forsvarsgrense mot vest,
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The industry in the area consisted of many factories. The hardwood
company Dillner & Co was located at Ladehammerkaia, Trondhjems
Mekaniske Værksted (mechanical workshop) at Strandveikaia, and the
commercial brewery, Trondhjems Aktiebryggeri, was established at Reina
from 1899. This brewery is still operational today, under the name of
E.C. Dahls bryggeri.
When Nazi-Germany occupied Norway on May 9th 1940, it was quickly
decided that the biggest submarine shipyard in northern Europe was to be
constructed here. By 1943 the submarine bunker, Dora I, was operational
and ready to serve the german kriegsmarine (German Navy). That same
year, Nyhavna was the target of an airstrike bombing by the Allies. Many
of the buildings in the area were destroyed, as well as private residences
nearby. The submarine bunkers were not harmed.
The Dora submarine pen played a significant role in Nazi-Germany’s
warfare in the North-Atlantic ocean. It was one of many military facilities and
coastal defence points in the “Atlantic wall”; a defence line that stretched
from northern Norway down to the south-west coast of France.
Today most of the buildings at the docks are owned by Trondheim Port
Authority. Among those are 13 buildings left from the occupation. This
includes, along with several others, Dora I and Dora II (whose construction
was never finished), a central heating-bunker, a kitchen building and two
refugee-bunkers. The buildings have since been used by several different
businesses and for cultural purposes.

1: Ubåtmannskap ved Dora 1 etter 1945.
Levanger fotomuseum. Foto: Per Renbjør
2: Skaares Kolonialaforretning i Strandveien. Ca. 1920.
Trondheim Byarkiv. Foto: Oppi
3: Iskremvogn og tyske ubåtoffiserer i krysset Strandveien/
Innherredsveien. Legg også merke til den lett gjenkjennelige
telefonkiosken “Riks” (design fra 1932) og aviskiosken til høyre som
reklamerer for Arbeider-Avisen. Arbeider-Avisen ble stoppet av
tyskerne 29 Januar 1941. Ved aviskiosken er også et tysk skilt som
viser retningen til Værnes: “Vaernes - 34 km”. Ca. 1940-1941.
Trondheim Byarkiv. Ukjent fotograf.

DU STÅR
HER

