
Masterprosjekt: Gjennom mitt masterprosjekt 

som skal leveres våren 2019 undersøker jeg om Norges 

tidligere hovedpolitistasjon kan transformeres til et sted 

for å minnes hendelsene 22. juli 2011. Der min 

motivasjon er å drøfte og vise eksempler på hvordan 

romlige virkemidler er med å påvirke vår opplevelse av 

et sted. I den forbindelse reiste jeg til Vardø i Finnmark 

for å besøke Steilneset Minnested tegnet av den Svetsiske 

arkitekten Peter Zumthor og den Fransk-amerikanske 

kunstneren Louise Bourise. 

Steilneset Minnested, også kjent som Hekse-

monumentet, i Vardø ble åpnet i 2011 og er et minnested 

for de 91 trolldomsdømte under hekseprosessene i 

Finnmark. Utgangspunktet for minnesmerket er å minnes 

det som skjedde i Finnmark på 1600-tallet, men også gi 

anledning til å tenke over hvordan mennesket opp 

gjennom historien har skapt slike barbariske hendelser. 

Til dette ble det tegnet en svart glasspaviljong og en 120 

meter lang Minnehall av vanntett, grå seilduk spent opp 

på en høy stillaskonstruksjon. 91 små vinduer er skåret ut 

av duken i ujevne høyder, og foran hvert vindu henger en 

lyspære fra en enkel ledning. Glasspaviljongen omslutter 

installasjon ”The damned, the possessed and the 

beloved” en brennene stol med syv speil hengene over.

STEILNESET MINNESTED, VARDØ

Andrea Kristine Fredriksen 

Universitet i Bergen - Fakultetet for kunst, musikk og design

REISEREFERAT 01

Steilneset Minnested i Vardø til minne om heksebrenningen som 
fant sted i Finnmark. Foto: Statens Vegvesen



Hensikten med turen var å oppleve hvordan byggenes stemning, struktur og materialitet bidrar til å skape 

et sted for å minnes spesifikke hendelser. 

Vardø: Ikke helt uventet var opplevelsen av minnestedet noe annet enn hva bildene alene formidler. 

Der et bilde trigger synssansen inkluderer det fysiske stedet alle sansene våre. Inne i både hallen og paviljongen 

kunne jeg kjenne kulden fra den kraftige vinden i Vardø som herjet med både seilduk, silketrykk og flammene fra den 

brennende stolen. Hele hallen bevegde seg i takt med vinden utenfor, og flammene fra stolen kastet lys til speilene 

over. Det var Vardø som sted som gav liv til minnestedet. Det var røft, ekte og ukontrollert - akkurat som historien 

om de trollmomsdømte. Besøket ga ny forståelse for hvordan stedets egenskaper bør sees som en særegen ressurs og 

har gitt ideer til videre arbeid med eget prosjekt. 
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Peter Zumthors minnehallen med minnetavlene over de trolldomsdømte. Foto: privat Louise Bourgeois brennende stole med tre av de syv vaktsomme speilene. Foto: privat


