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I en beskjeden konvolutt i et fritidshus på Storjord fant Frode Jenssen for noen uker siden en unik
bildeskatt fra krigens dager. Konvolutten viste seg å inneholde et tyvetalls offisielle tyske fotografier som dokumenterer arbeid og fremdrift på arbeidet med Polarbanen gjennom Sørfold,
Hamarøy og Tysfjord under krigen. Fotografiene er av svært god, profesjonell kvalitet og selv om
det neppe har vært intensjonen, viser enkelte av dem også noen de beryktede fangeleirene mens
de ennå var i drift. Bildene har tilhørt tidligere ordfører i Tysfjord, Arne Solberg (1902-67).

Fant unike foto
fra krigen

FRODE JENSSEN. -Dette har vært
en port inn til ei historie som for meg
har vært så godt som helt ukjent...

>>>
TENNVATN TUNNEL NORD. Bildet er tatt på tunnelinngangen mot Femtevatnet som vises i bakgrunnen. Rett utenfor tunellen ser man et lite murhus delvis bygd inn i skråningen. Dette
skal ha vært et generatorhus. Den store lyse bygningen er i følge kart fra oktober 1944 et «Maschinenhaus Fa. Holzmann». Litt til venstre bak den lyse bygningen ser vi en brakke med
langsiden mot kamera. På kartet står det at det er en «Mannschaftsbaracke» Med nærheten til fangeleiren, kan man anta at det er en brakke for vaktmannskapene i fangeleiren. På kartet
er det også tegnet inn en Nissenbrakke rett til venstre for mannskapsbrakken, og den vises også på bildet. Ellers var det lagt ned 56 miner rundt fangeleiren. Gjerdet rundt leiren var
dobbelt, med en bredde på 120 cm. Entrepenør for dette området var det tyske firmaet Philip Holzmann, og de benyttet seg av sovjetiske krigsfanger. Opplysninger: Trond Inge Mathisen.
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POLARBANEN

- «en av de få positive goder
som tyskerne har etterlatt seg»
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var en halvmilitær tysk organisasjon med oppgaven å
forestå store militære og sivile bygge- og
anleggsarbeider. Nordlandsbanen (Der
Polareisenbahn) var ett av OTs aller største prosjekter, og arbeidet på avsnittet
Fauske-Korsnes ble ledet av denne organisasjonen fra hovedkontor på Tømmernes.
BØRGE STRANDSKOG

Den voldsomme aktiviteten i
disse krigsårene, bare på Tømmernes oppholdt det seg 2-3000 mennesker i perioder, er fra før godt
dokumentert gjennom den årelange innsatsen til spesielt Trond
Inge Mathisen og Hamarøy Krigsminnemuseum på Innhavet. Et
betydelig bildemateriale er samlet
inn fra både inn- og utland, fra
offentlige institusjoner og fra private samlinger. Mathisen har sett
det meste. Men selv han blir heftig begeistret når han får se hva
Frode Jenssen har kommet over.
-Spesielt bildet tatt fra tunnelåpningen oppe i Sjettevatnet er
helt unikt. Tyskerne pleide å passe
seg vel for å ta bilder av fangeleirene, men her ser vi tydelig den
såkalte Sjettevassvassleiren, med
fangebrakker og det doble gjerdet rundt. Og vi kan skimte folk i
leiren, det er helt spesielt. Denne
leiren ble forøvrig forlatt og lagt
ned før krigen var slutt, derfor vet
man forholdsvis lite om den og

om forholdene der. Naboleiren i
Femtevatnet var imidlertid beryktet, og den ble brukt helt til frigjøringen, sier Trond Inge Mathisen. Et stort antall krigsfanger ble
brukt i arbeidet, både av OT selv,
og av de innleide private, tyske
entreprenørene. Bare i fangeleiren på Tømmernes vet man at det
var opp mot 1000 krigsfanger i
perioder.
I løpet av 1943-44 ble arbeidet

med Polarbanen vesentlig forsert,
og det ble arbeidet på mange deltrekninger med tunnel og bruarbeider. I tillegg til selve
jernbanetraseen ble det bygd
kaier og kraftverk. Arbeidet gikk
imidlertid langt tregere enn det
som var planlagt og Hitler hadde
forventet. Ved slutten av 1944 var
f.eks. bare 10 prosent av de planlagte tunnelene ferdig.
Trond Inge Mathisen forklarer at
tyskerne fikk store problemer med
forsyningene, bl.a. av drivstoff,
fra høsten 1944 og at det etterhvert førte til kaotiske forhold i
området.
Det er nok en fotograf fra OT som
tok de unike bildene på vegne av
«Einsats Mittel-norwegen», og
som har forsøkt å dokumentere
arbeid og fremdrift på storprosjektet. Og kanskje for å berolige de høye herrer ...
- Bildet er nok tatt mens det ennå
var noenlunde orden i sakene,
mener Trond Inge Mathisen.
Men om storprosjektet i nord ikke
helt gikk etter ambisiøse tyske planer , så er det likevel et faktum at
jernbanebyggingen i landsdelen
i “45 var kommet mye lenger enn
den ville ha gjort uten tyskerne.
Stortinget hadde vedtatt prosjektet allerede før krigen.
–Det er «en av de få positive goder som tyskerne har etterlatt
seg», ble det sagt da freden kom
og gjenoppbyggingen av landet
og landsdelen kunne ta til.

Og her er det Arne Solberg kommer inn. En markant skikkelse i
Nord-Salten. Oberstløytnant i
Heimevernet, ordfører i Tysfjord
i 2 perioder, sentral i
etablering og utvikling
av NSK og – i denne
sammenhengen –
særdeles aktiv i
arbeidet for Nordlandsbanen. Fra 1950 ledet
Tysfjord-mannen Nordland fylkes jernbanekomite, som

på dette tidspunktet så for seg en
jernbane helt frem til Tromsø.
Byggingen av Nordlandsbanen
var vedtatt før krigen, men ble
overtatt og forsert av den tyske
okkupasjonsmakten.
Den «kraftfulle» oberstløytnant
Arne Solberg ledet komiteen helt
til 1962, da banen frem til Bodø
ble åpnet. Men Solberg var langt
fra innstilt på å stoppe med det.
Sammen med komiteen insisterte
han på at Bodø bare var et foreløpig endepunkt for banen «på sin
møysommelige vandring nordover». Solbergs og komiteens
mål var å føre banen videre til
Narvik hvor den kunne knyttes
på «Nordkalottens jernbanenett». Slik har det ikke gått til

ARNE SOLBERG var en markant og ansett skikkelse i Nord-Salten.
Oberstløytnant i Heimevernet, ordfører i Tysfjord i 2 perioder, sentral i
etablering og utvikling av NSK og – i denne sammenhengen – svært
aktiv i arbeidet for Nordlandsbanen. Foto fra 1964.

Krigshistoriker Trond Inge Mathisen

FEMTEVASSELVA. Bildet viser bygninger og aktivitet i krysset E6/Sjettevassveien like sør for Kråkmo, der Statskog idag har rasteplass (se dagens bilde t.h i farger). Den største bygningen på bi
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denne dag, men fremdeles er det
ildsjeler som arbeider for at Solbergs jernbanedrøm skal gjennomføres. Arne Solberg var også
motstandsmann, og engasjert bl.a.
i planlegging av grenselosing
under krigen. I august 1943 ble
han avslørt og arrestert og sendt
i fangenskap. Frem til freden i “45
satt han i fangeleirene i Schildberg
og Luckenwalde, begge i Polen.
Det var nok ganske sikkert i egenskap av leder for jernbanekomiteen at Solberg har fått hand
om de unike, tyske fotografiene
fra krigens dager.
Etter hans død (han fikk hjertestans under et kommunestyremøte i Kjøpsvik i 1967) er de blitt
liggende i huset på Storjord, uten
at etterkommerne har vært klar
over at de i det hele tatt fantes.
Inntil altså Frode Jenssen kom
over dem for et par måneder siden.
-Dette har vært en port inn til ei
historie som for meg har vært så
godt som helt ukjent. Byggingen
av Polarbanen må jo ha hatt svære
dimensjoner, med masse folk involvert, dramatiske situasjoner og
mange triste skjebner. Og det er
nok mange med meg som har visst
lite om dette her, mener han.

BAKSIDEN på fotografiene slår fast at de er beregnet kun til tjenestebruk og tilhører arkivet til «Einsats Mittelnorwegen» og Baulos (byggeområde) Tømmernes.
Fotografens navn er Giefer. Foto over viser et tverrslag til den planlagte Sildhopfjell
tunnel i øvre ende av Sildhopvatnet (Sørfold). Legg merke til fangebrakker og
piggtrådgjerde nede til venstre.

FRA DRAG 1944.
D/S Vøringen ved kai.

ildet skal ha vært lokstall og v erksted.

Foto: Frode Jenssen

