
 

Gå til et nummerert sted på kartet og 

sammenlign stedet med det gamle        

fotografiet fra samme sted, tatt før eller 

under krigen. Bildene er merket med 

samme nummer som du ser på kartet.  

 

De fleste bildene er tatt før krigen         

begynte og viser hvordan Vadsø så ut før 

det ble krig her.  

Noen av bildene viser bilder av            

ødeleggelsene fra den verste bombinga, i 

august 1944, nesten helt på slutten av 

krigen. 

 

I mai 2020 er det 75 år siden andre      

verdenskrig var over i Norge. 

 

 



 

Amtmannsgården og kirka sett mot nordøst. Gården til høyre har både blitt kalt Amtmannsgården og Fylkesmannsgården. Bygningene på bildet brant ned den natten  tyskerne  dro fra Vadsø 28. oktober 1944. Tyske 

soldater hadde da vært i Vadsø i over 4 år, siden 20. juli 1940. Den kvelden de dro satte tyskerne fyr på alt de hadde bygget opp i sin militærleir i Vadsø. Dette gjorde de for å ikke etterlate noe igjen til de russiske soldatene 

som var på vei for å frigjøre Øst-Finnmark fra tyskerne.  Fylkesmannsgården og kirka brant ned sammen med tyskerbrakkene som lå like i nærheten av dem. Det er ikke sikkert at  tyskerne brente ned fylkesmannsgården 

og kirka med vilje.  Mens  tyskerne trakk seg videre ut av Finnmark og Nord-Troms brant de ned nesten alle hus  de kom over og tvang folk til å evakuere sørover. Dette er kjent som nedbrenninga og tvangsevakueringa av 

Finnmark og Nord-Troms. 

Foto: Henry Hansen / Varanger museum avd Vadsø museum—Ruija kvenmuseum 

Digitalt museum: https://digitaltmuseum.no/021018231391/vadso-kirke-med-amtmannsgarden-i-forgrunnen  

 

https://digitaltmuseum.no/021018231391/vadso-kirke-med-amtmannsgarden-i-forgrunnen
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Røyklagt Tollbugate sett  mot sør. Bildet er tatt i Vadsø under 2. verdenskrig etter  'Storbombinga', 23. august 1944. Fotografen har stått i hagen på Amtmannsgsgården (den dere 

ser på bilde 1) der folk hat satt ting som de har klart å redde fra de brennende husene.  En bombe har slått ned i ytterkant av bildet, og røykutviklinga er så voldsom at man så vidt kan 

skimte husene nedi bakken.  Storbombinga var et stort bombeangrep mot slutten av krigen. Det var sovjetiske (russiske) fly som bombet for å  ødelegge for tyskerne som hadde okku-

pert Norge. Det var mange tyske  og østeriske soldater i Vadsø under krigen  og derfor ble Vadsø, bombet mange ganger. Dette skadet selvfølgelig ikke bare soldater, men også vanlige 

folk 

Foto:  Finnmark fylkesbibliotek 

Digitalt museum: https://digitaltmuseum.no/021015448384/bildet-er-tatt-i-vadso-under-2-verdenskrig-det-viser-det-som-pa-folkemunne  

 

https://digitaltmuseum.no/021015448384/bildet-er-tatt-i-vadso-under-2-verdenskrig-det-viser-det-som-pa-folkemunne


 

Tollbugata etter storbombinga 23. august 1944, sett mot sør. Slik så Vadsø sentrum ut noen dager etter storbombinga. Det ryker fortsatt fra ruinene. Storbominga tok livet av 14 

sivile og 11 tyske og østeriske soldater. Bombingen under krigen er hovedgrunnen til at Vadsø sentrum ser så annerledes ut nå enn det gjorde før krigen. Alt måtte bygges opp igjen, og 

da valgte man å bygge på en annen måte enn før.   

 

Foto: Carl Peter Ingebrethsen /Varanger museum avd Vadsø museum—Ruija kvenmuseum 

Digitalt museum: https://digitaltmuseum.no/021015598253/vadso-sentrum-etter-storbombingen-august-1944-bildet-er-tatt-mot-sydost  

https://digitaltmuseum.no/021015598253/vadso-sentrum-etter-storbombingen-august-1944-bildet-er-tatt-mot-sydost


Havnegata mot vest.  Dette bildet er tatt før krigen og viser en vanlig dag i Havnegata.  

Foto: Finnmark fylkesbibliotek 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021015448552/motiv-fra-havnegaten-i-vadso-ute-i-gaten-ser-man-bade-hunder-og-geiter  

https://digitaltmuseum.no/021015448552/motiv-fra-havnegaten-i-vadso-ute-i-gaten-ser-man-bade-hunder-og-geiter


 

Krysset mellom Havnegata og Tollbugata sett mot nord. Postkort fra Vadsø  som viser Tollbugata fotografert fra krysset med Havnegata og oppover mot Fylkesmannsgården.  

Foto: Finnmark fylkesbibliotek 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021015803248/postkort-fra-vadso-tollbodgaten-fotografert-fra-krysset-med-havnegata-og  

https://digitaltmuseum.no/021015803248/postkort-fra-vadso-tollbodgaten-fotografert-fra-krysset-med-havnegata-og


Theatergaten sett mot nordøst. Fotografi fra Vadsø med Vadsø Sparebank som ble etablert i 1853. Banken hadde banklokale og bolig for bankkassereren.  

Foto: Finnmark Fylkesbibliotek 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021015818623/fotografi-fra-vadso-med-vadso-sparebank-som-ble-etablert-i-1853-banken  

https://digitaltmuseum.no/021015818623/fotografi-fra-vadso-med-vadso-sparebank-som-ble-etablert-i-1853-banken


Ut mot havna fra Tollbugata, mot vest. Noen gutter og en  mann sitter på trappa til firma Laur. Brodtkorb i Vadsø sentrum. Vi ser pakkhus, kaier, båter og i bakgrun nen er hurtigruta 

'Lofoten' på vei inn.  

Foto: Bredrup, Jakob Lauritz Smith / Finnmark fylkesbibliotek 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021015580549/tre-gutter-og-en-mann-sitter-pa-trappa-til-firma-laur-brodtkorb-i-vadso  

https://digitaltmuseum.no/021015580549/tre-gutter-og-en-mann-sitter-pa-trappa-til-firma-laur-brodtkorb-i-vadso


Torget i Vadsø sett sett mot sør. Torget  på 1930-tallet, med en del folk, lastebil og kioskpaviljong.  

Foto: Vadsø bok og papirhandel / Vadsø museum—Ruija kvenmuseum 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021018020084/tollbugata-i-vadso-sett-fra-nord-mot-sor-torget-med-en-del-folk-lastebil  

https://digitaltmuseum.no/021018020084/tollbugata-i-vadso-sett-fra-nord-mot-sor-torget-med-en-del-folk-lastebil


Motebutikk i Tollbugata, mot øst. En enslig mann i samekofte går forbi 'Vadsø Modeforretning'. Butikken ble drevet av søstrene Sundelin fram til krigen.    

Foto: Bredrup, Jakob Lauritz Smith / Finnmark fylksebibliotek 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021015580544/en-enslig-mann-i-samekofte-gar-forbi-vadso-modeforretning-drevet-av-sostrene  

https://digitaltmuseum.no/021015580544/en-enslig-mann-i-samekofte-gar-forbi-vadso-modeforretning-drevet-av-sostrene


Smug fra Tollbugata til Kirkegata, mot øst.  Dette smuget kalt «Småttet» var mye brukt  som en vei mellom Tollbugata og den gamle kirkegata. Etter krigen ble dette smuget  borte. 

Foto: Bredrup, Jakob Lauritz Smith / Finnmark fylkesbibliotek. 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021015580547/smug-i-vadso-sentrum-vadso-turns-kalender-1999-smattet-var-en-smal-hellelagt   

https://digitaltmuseum.no/021015580547/smug-i-vadso-sentrum-vadso-turns-kalender-1999-smattet-var-en-smal-hellelagt


Tollbugata sett mot nord. Til venstre ser man Esbensens pakkhus, til høyre Tollbua og Esbensengården. 

Foto: Vadsø bok og papirhandel/Varanger museum IKS 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/011013859575/tollbugata-i-vadso-til-venstre-esbensens-pakkhus-til-hoyre-tollbua-og-esbensensgarden  

https://digitaltmuseum.no/011013859575/tollbugata-i-vadso-til-venstre-esbensens-pakkhus-til-hoyre-tollbua-og-esbensensgarden


Gamle kirkegata sett mot nord.  

Foto: Wilse, Anders Beer / Nasjonalbiblioteket 

Digitalt arkiv på www.nb.no: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_foto_NF_W_39997  

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_foto_NF_W_39997


Krysset mellom gamle Kirkegata og Hvistendahlsgate, mot nord.   

Foto: Mittet & Co AS / Nasjonalbiblioteket 

Digitalt arkiv på www.nb.no: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digifoto_20170217_00088_NB_MIT_GNR_02178  

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digifoto_20170217_00088_NB_MIT_GNR_02178


Hvistendahlsgate sett mot øst. Her midt i sentrum var det før krigen mange store fine hager. Musikkpaviljongen som ligger midt på bildet ble senere flyttet til hjørnet av Hvisten-

dahlsgata. Dette ser man på bilde nr. 13. 

Foto: Mittet & Co  / Finnmark fylkesbibliotek 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021015448525/postkort-fra-vadso-bildet-er-tatt-fra-posthuset-hvistendahlsgaten-ses-til  

https://digitaltmuseum.no/021015448525/postkort-fra-vadso-bildet-er-tatt-fra-posthuset-hvistendahlsgaten-ses-til


Vadsø sentrum etter storbombinga sett mot sør. Vadsø sentrum i ruiner etter storbombingen under andre verdenskrig. Bildet er tatt etter krigen og noen brakker er satt opp på 

Ørtangen.  Alle hus dere ser på de andre bildene til punkt 4-16 har blitt ødelagt. 

Foto: Vadsø museum—Ruija kvenmuseum 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021018419253/vadso-sentrum-i-ruiner-etter-storbombingen-under-andre-verdenskrig-1946  

https://digitaltmuseum.no/021018419253/vadso-sentrum-i-ruiner-etter-storbombingen-under-andre-verdenskrig-1946


Hvistendahlsgate, sett mot vest. Det er flere hus med inngjerede hager. Geiter og folk spaserer i gata. Paveljongen ses foran veikontoret. Fra høyre og bakover lå Prestegården, Mid-

delskolen, Vegkontoret,      Dyrlegen, Hotell, Posthuset (tidligere hotell) og tilslutt Bakern Arvid Johansen, senere Godtfred Johansen . Under storbombinga i august 1944 ble bakeriet til 

Godtfred Johansen truffet av bomber og 11 av dem som hadde søkt tilflukt for bombene i kjelleren under bakeriet omkom.  

Foto: Finnmark fylkesbibliotek 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021015448491/postkort-med-motiv-fra-hvistendahlsgate-i-vadso-det-er-flere-hus-med-inngjerede  

https://digitaltmuseum.no/021015448491/postkort-med-motiv-fra-hvistendahlsgate-i-vadso-det-er-flere-hus-med-inngjerede


Folkeskolen og kirkegården sett mot nordøst. Bildet er tatt i år 1917 eller 1918. Folkeskolen var en vakker hvitmalt bygning. Bak folkeskolen ser man den gamle                              

gymnastikksalen. Både skolen og gymnastikksalen ble hardt skadet under flyangrepene i august 1944. Noe av det siste tyske soldater gjorde før de forlot Vadsø i oktober 1944 var å 

sprenge resten av folkeskolebygningen, slik at det ikke skulle være noe igjen av bygningen når russiske soldater kom. 

Foto: Rygh, Lars / Vadsø museum—Ruija kvenmuseum 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021018208407/skolen-og-kirkegarden-i-vadso-1917-1918  

https://digitaltmuseum.no/021018208407/skolen-og-kirkegarden-i-vadso-1917-1918


Bombekrater i skolegården etter Storbombinga 23. august 1944., mot vest.  En stor bombe , trolig på et tonn, slo ned i skolegården. En mann utforsker bombekrateret.  

Man kan se en del av den gamle skolebygningen til høyre på bildet. 

Foto: Vadsø museum—Ruija kvenmuseum 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021018419245/vadso-sentrum-like-etter-storbombingen-under-andre-verdenskrig-23-august  

https://digitaltmuseum.no/021018419245/vadso-sentrum-like-etter-storbombingen-under-andre-verdenskrig-23-august


Vadsø sentrum sett fra vestsiden av Øya, mot nordøst. Svein Foyns hvalfangsstasjon i forkant. 

Foto: Vadsø museum—Ruija kvenmuseum 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021018494459/vadso-by-for-krigen-svein-foyns-hvalfangsstasjoin-i-forkant-vi-ser-vadso  

https://digitaltmuseum.no/021018494459/vadso-by-for-krigen-svein-foyns-hvalfangsstasjoin-i-forkant-vi-ser-vadso


Vadsø sentrum sett fra østsiden av  Vadsøya, mot nordvest. Vadsø by før krigen. Prøv å finne en kai, fylkesmannsgården, kirka og den gamle folkeskolen på dette bildet.  

Foto: Henry Hansen / Vadsø museum—Ruija kvenmuseum 

Digitalt  museum: https://digitaltmuseum.no/021018210443/panorama-av-vadso-by-for-krigen  

https://digitaltmuseum.no/021018210443/panorama-av-vadso-by-for-krigen

