16

nyheter

Onsdag 4. november 2020

Fremover

Bunkeren ved gamle Betania i Narvik skapte stor diskusjon i Facebook-gruppen

Joda, dette bildet av bu

synes det er GØY når «nye» ting dukker opp: Narviksenteret og Narvik krigsmuseeum
synes det er morsomt at det kan dukket opp «nye» ting, selv så lang tid etter 1945. – Det er gøy at det
dukker opp nye ting, og det er artig at folk er så engasjert. Det ble litt detektivarbeid, sier Ulf Erik Torgersen
(fra venstre), Kristoffer Østnes og Eystein Markusson.foto: Ann-Kristin Hanssen

21. oktober dukket
dette bildet opp på
Facebook-gruppen
«Narvik før og nå».
Flere hevdet hardnakket at det aldri hadde
vært en bunker der og
at bildet måtte være
manipulert. Nå viser
det seg at de tok feil.
Ann-Kristin Hanssen
annha@fremover.no

Bildet er tatt av tsjekkeren Jaroslav Butchik, og er sendt over
til forfatter John-Henrik Johansen fra Karlsuniversitetet i Praha. Johansen la bildet ut i Face-

book-gruppen «Narvik før og
nå» for å finne flere opplysninger.
Flere som bodde i området
under krigen kommenterer at
de aldri har sett bunkeren, og
noen hevder bildet må være
manipulert.
Også museumsleder ved Narvik krigsmuseum, Ulf Erik Torgersen, tvilte først på at bildet
var ekte. Han hadde aldri sett
bilde av en bunker i dette området før, og heller ikke sett den
avtegnet på noen kart.

Men så ...

Nysgjerrigheten var vekket, og
så dukket bildene opp også i
innboksen til Narviksenteret.
De har et samarbeidsprosjekt
med Universitetet i
Praha, og fikk tilsendt samme bilder
som Johansen.
Arkivansvarlig
Kristoffer Østnes begynte å grave i gamle
kart og papirer, og
fant bunkeren på et
hemmeligstemplet
kart laget av engelskmennene i 1944. Kartet var en del av IR15
sitt arkiv, og er stemplet strengt hemmelig.
Bunkeren finnes
også på et flyfoto fra
1943.
– Det betyr at den
var der i 1943, konstaterer Torgersen.
To avisartikler fra
Fremover, en fra
1946 og en fra 1948,
omtaler
bunkeren
ved Betania. Artikkelen fra 1946 omtaler
en beruset sjåfør som
kjørte på et likfølge i
Vassvik ved bunkeren ved Betania. Artikkelen fra 1948 omtaler dugnaden for å
fremover: Artikkelen forteller om
få revet og fjernet
en kollisjon ved bunkeren ved Betania.
Publisert 18. januar 1946. faksimile bunkeren.

I artikkelen står det blant annet: «Ved Betania arbeidet 8
mann med 1 bil for å fjerne restene av bunkeren. Avfallet ble
tippet ved Taraldsvikkaia, hvor
det for øvrig ble gjort en del planeringsarbeid».
– Flere som vokste opp i området hevder de ikke husker bunkeren. Burde man ikke huske
noe sånt?
– Narvik var et bombet landskap og ting var hele tiden i
endring. Så det er forståelig at
man ikke husker, mener direktør Eystein Markusson på Narviksenteret.

Hemmelig kart
Kartet som viser bunkeren var
altså strengt hemmelig, og ligger i arkivet til Narviksenteret.
– Hvor lenge var slike kart
hemmelige?
– Mange militære installasjoner ble gjenbrukt av det norske
forsvaret etter krigen og mye
var hemmeligstemplet lenge.
Noe var nok hemmelig til regimentet ble lagt ned, sier Torgersen.

120 bilder
Narviksenteret har fått tilsendt
120 foto tatt av Jaroslav Butchik, de fleste av bildene er fra
Narvik. Her er det bilder av folkeliv på stranden, bading, fot-

kart: Detaljbilde fra kartet
som viser bunkeren ved Betania.

ballkamper, fjellturer og gene- ket opp «nye» ting, selv så manrelle bilder fra Narvik og om- ge år etter 1945.
– Det er gøy at det dukker opp
egn. På ett av bildene er altså
bunkeren ved Betania. Det er nye ting, og det er artig at folk er
også et bilde av en bunker midt så engasjert. Det ble litt deteki Gate 1, akkurat der det i dag er tivarbeid, sider de og ler.
De tror den store interessen
rundkjøring.
– Det var flere bunkere i byen. skyldes at det er et spennende
De fleste ble bygd av tyskerne, tema.
forteller Ulf Erik Torgersen.
Han forteller at det var en Tvangsarbeidere
bunker ved Frydenlundbrua –Det var 1.300 tsjekkiske
bygd av nordmenn før krigen. tvangsarbeidere i Norge under
Tyskerne bygde blant annet andre verdenskrig. Det var flere
bunkere i det som i dag er Fry- kategorier av tsjekkiske tvangsdenlundrysset, det var flere i arbeidere i Norge, og de ble
Vassvik og en
rett over der
Spar Finbekken ligger i
dag.
Disse ble av
engelskmennene kalt for
«pillbox» på
grunn av utseendet.
Både
Eystein Markusson, Kristoffer
Østnes og Ulf
Erik Torgersen synes det FLYFOTO: Dette flyfotoet fra 1943 viser også
er morsomt at bunkeren, og beviser at den i alle fall var bygd i
det kan duk- 1943.
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n «Narvik før og nå»:

unkeren er ekte vare

BUNKER:

Bildet av
denne
bunkeren
ved gamle
Betania ved
Rønningtomta
i Narvik
skapte stor
diskusjon i
Facebookgruppen
Narvik før og
nå. FOTO:
Jaroslav
Butchik

stort sett bedre behandlet enn
de sovjetiske og jugoslaviske
krigsfangene. De ble sendt
hjem etter krigen i 1945.
Ifølge rapportene ble de
sendt hjem 19. juli 1945. Han
forteller at de fleste ble sendt
hit i 1942–1943. Mange av dem
ble sendt til Narvik.

Det var også flere enn 10.000
borgere fra Tsjekkoslovakia,
særlig de av tysk herkomst eller
fra Sicilia, som ble sendt til Norge som soldater i Wehrmacht.
Flere tsjekkere sloss også i Norge på alliert side.
Hvilken status og posisjon
Jaroslav Butchik hadde vet de

FLERE BUNKERE I BYEN: Det var flere bunkere plassert i Narvik under andre verdenskrig, slik som
denne som ligger midt i Kongens gate. Den lå som bildet viser der rundkjøringen er i dag. 


ikke, men han har blitt fremstilt
som en tvangsarbeider.
– Det var jo ikke så veldig vanlig å ha et kamera og tilgang på
film på den tiden. Vet dere
hvordan han fikk tak i dette?
– Nei, det vet vi ikke noe om.

fremover: Avisartikkel fra Fremover 22. juni 1948 forteller om

fjerning av restene etter bunkeren. faksimile

Skal lage utstilling
Narviksenteret
samarbeider
med Karlsuniversitetet i Praha

Foto: Jaroslav Butchik

og det tsjekkiske vitenskapsakademiet. De ønsker å få den
lite kjente historien om tsjekkoslovakiske-norske forbindelser bedre kjent, og kartlegge
historien.
Prosjektet skal danne et nettverk av eksperter og institusjoner i Tsjekkia og Norge som arbeider med andre verdenskrig.
Egentlig skulle de hatt en fel-

les workshop i høst, men på
grunn av koronapandemien
gikk ikke det. De jobber fremdeles med å forsøke å få til en
felles utstilling i 2021. Utstillingen skal først vises i Tsjekkia og
så i Narvik.
Prosjektet mottar finansiering fra EØS-midlene i 2014–
2020.

