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bodde i privat losji på gårder ved Røra på 
begynnelsen av århundret.  Dette hadde 
vært den vanlige formen for innkvartering 
langs jernbaneanlegg, og systemet holdt 
seg der det var mulig å få leid husrom. Nord 
for Grong ble det bygd brakker og brakke-
lagene var opp til 16 mann. Under krigen 
ble det bygd brakker som kunne romme 120 
anleggsarbeidere.  Også anlegget av Nord-
landsbanen var godt betalt til å begynne 
med, men dette endret seg. 

I 1908 ble det lagt en landsplan for jern-
baneutbygginga, og her ble det vedtatt ut-
bygging av strekningen videre til Grong.  
Høsten 1923 besluttet Stortinget at Nord-
landsbanen skulle føres fram til Bodø. Det 
var NSB som sto for det meste av anleggs-
arbeidet, og stor arbeidsledighet i Nordland 
fylke gjorde at det ble igangsatt nødsarbeid 
flere steder på Nordlandsbanen. Sommeren 
1923 begynte et slikt arbeid i Gullsmed-
vika, de første spadetakene på jernbanen 
nord for Mo i Rana. I sommersesongene 
økte antallet betraktelig med småbrukere, 
fiskere og løsarbeidere som ble satt inn 

Nordlandsbanen er landets lengste bane-
strekning og også den det tok lengst tid å 
ferdigstille, 1898 - 1962. Sjølve arbeidet en-
dret seg veldig i løpet av denne perioden, 
fra rent manuelt arbeid med slegge og spade 
til gravemaskiner, lastebiler og bulldosere.  
I 1898 foregikk det anleggsarbeid ved flere 
norske banestrekninger der Bergensbanen 
var den mest omtale i samtida. Til Bergens-
banens anlegg strømmet enslige menn for å 
få seg godt betalt akkordarbeid og de fleste 
var fortsatt enslige da anleggstida var over 
og de vandret videre til andre anlegg. Langs 
Bergensbanen ble det satt opp egne brakker 
for anleggsarbeiderne etter at “ Komiteen 
for sociale spørgsmål” hadde innstilt dette 
til Stortinget i 1895. De tidligste brakkene 
forutsatte at anleggsarbeiderne delte køye 
ved å arbeide og sove på skift.  Slik kunne 
tolv mann innkvarteres i ei brakke med 
seks sengeplasser.

Om det ble bygd egne brakker for anleggs-
arbeidet langs Nordlandsbanen på samme 
tid, vet vi ikke. Fra Kristofer Uppdals for-
fatterskap vet vi at flere anleggsarbeidere 
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Byggingen av Nordlandsbanen ga arbeid til den siste rest av den tidligere så store 
gruppen slusk. I løpet av anleggstida endra denne gruppa sammensetning og mål.
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der det trengtes.  Lengre sør, ved Sunnan 
gjorde uenighet om videre trasevalg nord-
over, Beitstadlinjen eller Snåsalinjen,  at 
banen ikke ble åpnet til Snåsa før i 1926 og 
til Grong i 1929. Sidelinjen til Namsos og 
kystbåten ble åpnet i 1933.

I 1926 kom anleggsarbeidet i gang fra 
Grong og Mosjøen, og i løpet av denne 
perioden hadde økonomi og lønnsforhold 
endret seg kraftig til det verre både for 
folk flest og for landet. Høye akkorder og 
kamp om spesialister ble avløst av dyrtid, 
arbeidsledighet og nødsarbeid.   De aller 
fleste som begynte på anleggsarbeidet på 
dette tidspunktet var vante anleggsarbei-
dere som hadde vært med på Dovrebanen 
og strekningen Sunnan – Grong. Utover 
på 1930-tallet økte antall anleggsarbeider 
sterkt, om somrene var 1400-1600 mann i 
sving.  Om høsten ble flere hundre sesong-
arbeidere oppsagt og bare den faste styr-
ken av slusk fortsatte gjennom vintrene. 
Sesongarbeiderne var lokale småbrukere, 
fiskere, jordløse løsarbeidere og sønner av 
anleggsslusk.  De årene det tok å føre Nord-
landsbanen fra Grong til Mo i Rana var fler 

tusen mann innom anlegget og  banen ble 
benyttet som “krisehjelp” for arbeidsløse, 
bl.a fra gruvene i nærheten.   Etter at banen 
mellom Grong og Namsos sto ferdig, kom 
flere anleggsarbeidere  etter.  I 1934 var tro-
lig de fleste av anleggsarbeiderne som var 
hjemmehørende i Nordland folk som kom 
nordover med anlegget.

Med anlegget langs Nordlandsbanen endrer 
“rallarkulturen” seg. Anleggsarbeiderne 
vandret ikke lenger fra anlegg til anlegg, 
men fulgte anleggets sakte framvekst og 
flere ble bofaste.  Anleggskulturen ble en 
integrert del av lokalsamfunnene sør for 
Saltfjellet, og denne integreringa er det som 
skiller Nordlandsbanen fra andre jernbane-
anlegg.  Anleggsarbeiderne delte en radikal 
kultur med arbeideridrettslag og aktiviteter 
knyttet til Folkets hus.

Arbeidet langs banen var typisk kroppsar-
beid med klare maskuline drag.  Arbeidet 
var på akkord og det var arbeidslaget som 
sammen avgjorde hvor god akkorden ble.  
Det var arbeid med feisel og bor i fjell-
skjæringer og tunneler som skilte øvd fra 

Anleggsarbeidere ved Stjørdalsbrua ca 1900. Norsk Jernbanemuseums samling
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sesongarbeider, og det var dette arbeidet 
som ga status innen arbeiderkollektivet.  
Den faste kjernen av anleggsarbeidere var 
bærere av den kulturen som de vandrende 
anleggsarbeiderne hadde utformet gjennom 
flere tiår. På Nordlandsbanen fikk mange 
av sønnene av anleggsarbeiderne arbeid på 
anlegget fordi det var en avtale med staten 
om at disse skulle tilgodesees med arbeid i 
den utstrekning det var mulig. Dette bidro 
til at kulturen ble preget av en  indre likhet 
med sterkt samhold og små lønnsforskjeller 
med like arbeids- og boforhold.  Et resultat 
av de nye kulturelle betingelsene på Nord-
landsbanen var at sosialiseringa begynte 
langt tidligere enn det som var typiske for 
den eldre rallarkulturen. Familien ble inn-
lemmet i det daglige sosiale nettverket og 
ungene fikk tidlig kjennskap til hvilke nor-
mer og verdier denne kulturen var basert 
på. Også det praktiske arbeidet med feisel 
og bor ble tidlig introdusert, og det var dette 
arbeidet som både ga høyest status og best 
lønn.   Sesongarbeiderne ble opplært innen 
arbeidslaget og satt til de enkleste oppga-
vene; jordarbeid med hakke og spade. 

Den vandrende anleggsarbeideren var ikke 
geografisk stasjonær. Han var et ektefødt 
barn av industrikapitalismens barndom, 
men kom ofte fra små kår på bygda.  Som 
et sosialt og kulturelt fenomen dukket slus-
ken opp i tilknytning til de store anleggene 
innen gruve, kraftverk og jernbane. Det var 
han som grunnla det industrielle Norge.  
Den gamle rallarkulturen var sterkt preget 
av å være en vandrerkultur. De endringene 
rallarkulturen gjennomgår på Nordlandsba-
nen fører ikke til at vandringa helt opphører, 
men endrer karakter. Fra å være ei vandring 
fra anlegg til anlegg spredt omkring i lan-
det til ei vandring innen det samme anleg-

get.  Årsaken til dette er at stadig flere an-
leggsarbeidere stifter familie og familien 
flytter med ettersom arbeidet går framover. 
Ikke sjelden ble barna i en familie døpt i ei 
kirke og gikk på skoler i flere sogn langset-
ter banen.   En ytre årsak til at vandringa 
fra anlegg til anlegg nesten opphører er at 
anleggsvirksomheta ved jernbanen ellers i 
landet ebber ut i løpet av 1920-åra.  Der-
med vokser det fram et stabilt miljø blant de 
profesjonelle sluskene på Nordlandsbanen, 
og ei eventuell flytting skjer innen samme 
miljø og kultur.

I Nord-Trøndelag og Sør-Helgeland var 
slusken en kulturell innovatør på 1920- og 
30-tallet, i anleggets spor fulgte en ny type 
organisasjons- og foreningsliv med et klart 
arbeiderklassepreg. Slusken langs Nord-
landsbanen var en del av denne store klas-
seorganiseringa i mellomkrigsåra og hadde 
få muligheter til annet arbeid før Jernverket 
i Mo i Rana ble etablert i 1946. Dette in-
dustrisamfunnet ble endeholdeplassen  for 
mange anleggsarbeiderfamilier og særlig 
mor i huset var pådriver for å etablere seg 
permanent etter flere års flytting.  Systemet 
med norske anleggsarbeidere fikk imidler-
tid et parallelt system under 2. verdenskrig 
da krigsfanger fra Øst-Europa ble brukt 
som arbeidskraft på store deler av streknin-
gen. Dette er en historie som ikke er særlig 
omtalt i NSBs offisielle historiebøker, men 
som nå kommer fram med frigivelsen av ar-
kivene etter bl.a Organisation Todt. 

Krigsfanger bygde Nordlandsbanen
Allerede i august 1940 beordret generalo-
berst Falkenhorst ulike militære tiltak for å 
øke produktiviteten ved norsk jernbanebyg-
ging. De første forsendelsene med fanger fra 
de tyske angrepene på Polen og Sovjet ble 
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sendt med båt direkte til Nord-Norge høs-
ten 1941. Den 28 september ble en forord-
ning om forbud mot kontakt med sovjetiske 
krigsfanger kunngjort av rikskommisær 
Josef Terboven.  Etter at et skip med krigs-
fanger på vei til Norge ble senket i 1942, ble 
krigsfangene sendt med tog og fordelt på 
militære og sivile anlegg over hele landet. 
I september 1942 fikk Bauleitung Nord-
landsbahn beskjed om at de var tildelt 9000 
krigsfanger. De skulle bli sendt i tre puljer 
hver på 3000 mann. Den første i løpet av 
oktober 1942, deretter i desember og den 
siste i løpet av mars 1943.  Hitlers krav om 
at banen skulle være klar til Rognan 1. au-
gust 1943 og til Fauske samme høst vitner 
ikke om kjennskap til geografien. Det ble 
arbeidet døgnet rundt og både tvangssendt 
og frivillig norsk og utenlandsk arbeids-
kraft deltok. I tillegg til de sovjetiske kom 
det krigsfanger fra Jugoslavia, Tsjekko-
slovakia og Polen. Den tidligere lokale ar-
beidsledigheten og nødsarbeidet opphørte.  

De sovjetiske (russiske) krigsfangene fikk 
ikke forsendelser fra Røde Kors, da Sovjet 
ikke hadde undertegnet Geneve-konvensjo-
nen som omhandlet krigsfangers juridiske 
status før 2. verdenskrig.  Om lag 10 % av 
de sovjetiske krigsfangene døde. 

Wehrmacht dekket kostnadene utover 
det som ble bevilget over statsbudsjettet. 
Mange norske entreprenørselskaper del-
tok i anleggsarbeidet, bl.a. Selmer og Eeg-
Henriksen.  Disse firmaene fikk aldri noen 
form for straff for krigsprofitteringa. NSB 
sto sjøl for utbygging av to avdelinger på 
sørsida av Saltfjellet (avd. 11 og 12) der det 
ble brukt krigsfanger. I Arvid Ellingsves 
rapport “Nordlandsbanens krigshistorie” 
fra 1982 står det om avd. 12:
“Arbeidsstyrken nådde opp i max. 450 
mann (norske). På avdelingen arbeidet 
også 4 500 russiske (eg. sovjetiske)  fanger 
og ca. 2 000 jugoslaver. Av disse omkom 
450 mann på 12 avd. skutt eller slått i hjel.”

Krigsfanger i arbeid nord for Fauske. Norsk Jernbanemuseums samling
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Konstantin Severdintsev kom sammen med 
200 andre sovjetiske krigsfanger til Harstad 
vinteren 1943. Han skrev dagbok under 
oppholdet i Norge, og denne ble oppdaget 
av de tyske fangevokterne. De ga ham ju-
ling i to dager og han døde av skadene.  Han 
skildring av ankomsten og oppholdet etter å 
ha vært stuet i et trangt og fuktig lasterom 
på en båt der ingen vet hvor de skal og hva 
som venter dem, gjengis her. Konstantin ar-
beidet ikke på jernbaneanlegg, men opple-
velsene av frykt, sult og fornedrelse var lik 
for alle fanger. 

”Vi er ankommet til det nye stedet, en øy. 
I Harstad ble vi tatt i land. Leiren er 3 til 
4 km fra byen og er mye verre enn den vi 
forlot. Der er det sommerbrakker som ser 
ut som en vedstabel. De er skitne, fuktige og 
kalde. Jeg vil finne ut om regler og bestem-
melser i morgen, men selv nå er det klart for 
meg at vi er sendt hit for å dø. Av 600 krigs-
fanger som ankom hit for 4 måneder siden 
er det nå bare 274 igjen. Resten er døde. 
Gud vær barmhjertig, tilgi mine synder og 
hjelp meg til å holde ut alt. Hvor forferdelig 
å dø i et fremmed land! Og jeg har familie, 
to stakkars små barn og en gammelfar. El-
ler er de også like uheldige som deres far… 
Skulle jeg lykkes i å komme hjem i live, kan 
jeg ikke forestille meg at jeg noen gang 
skal kunne bli et normalt menneske igjen, 
i stand til å arbeide. Eller skal jeg alltid 
forbli merket av død uten å få tilbake min 
fysiske styrke? I dag for første gang har jeg 
begått en forbrytelse. Jeg gikk inn i et rom 
hvor tyskere spiser middag og tar en hvil, 
og fra to lommer stjal jeg en brødskive med 
leverpølse. Sulten tvang meg til å gjøre det. 
Jeg kan knapt stå på føttene. Det synes for 
meg at jeg ikke er i live i denne verden. Det 
russiske folk er tålmodige og kan finne seg i 
mye, men det er en grense for alt.”

Tysk jernbaneutbygging
Noe av det første okkupasjonsmakten 
gjorde etter invasjonen av Norge, var å 
intensivere anleggsarbeidet fra Mosjøen 
og nordover. Bakgrunnen var militære og 
forsyningsmessige hensyn, malm og nikkel 
var viktig i den tyske våpenproduksjonen. 
Også i forsvaret av Norge spilte Nordlands-
banen en sentral rolle og den var også et 
symbol på det nye Europa. Sommeren 1941 
gikk Tyskland til krig mot Sovjetunionen 
og i krigsplanene inngikk bygging av jern-
bane helt til Kirkenes. 

På tysk side ble arbeidet administrert av 
Eisenbahnbau-kommado Norwegen, senere 
Organisation Todt.  Kodeis, Kommandeur 
der Eisenbahn-Pioniere, var navnet på den 
tyske ledelsen på jernbaneanlegget. De eta-
blerte seg med Bauleitung Nordlandsbahn 
med Haupmann Benninghoff som leder. 
Denne kommandoen var igjen underlagt 
Rekodeis.  I 1941 ble Rekodeis erstattet av 
Eisenbahn-Baukommando Norwegen, tro-
lig direkte underlagt Wehrmacht.  De had-
de ansvar for bygging av ny infrastruktur 
i form av veier, jernbaner osv. Bak lå mili-
tære og forsyningsmessige hensyn.  Fra mai 
1942 fikk Organisation Todt en regional av-
deling, Einzatsgruppe Wiking, som var en 
sjølstendig organisasjon som skulle bygge 
bunkerser, veier og jernbane i Nord-Norge. 
Dette ble den største byggherren i Norge og 
sto for kontraktering av anleggsarbeidet, 
men bygget ikke sjøl.  Organisation Todt 
hadde Willi Henne som administrativ leder. 
Han var også leder for avdelingen “Teknik” 
i Rikskommissariatet, den viktigste ho-
vedavdelingen innen Rikskommissariatet.  
Transportflotte Speer fraktet materiell til 
byggevirksomheten.  Hitler ga ordre om 
at utbygging av Nordlandsbanen skulle ha 
første prioritet ved tildeling av krigsfanger. 
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Saltfjellet kunne det bare arbeides i som-
mersesongen med snøskjermer og -over-
bygg.

Da krigen sluttet ble leirene åpnet og krigs-
fangene sendt tilbake til hjemlandene.  
Avtalen om repatriering av de sovjetiske 
krigsfangene ble undertegnet 10.juni og i 
løpet av 9 uker var ca. 47 000 krigsfanger 
tilbakesendt. Mange havnet i nye leire fordi 
de ble betraktet som landsforrædere i hjem-
landet. Arbeidsstokken på 1950-tallet var 
stort sett ansatt i NSB og arbeidet foregikk 
mer og mer maskinelt. Disse anleggsmaski-
nene var årsaken til at arbeidet med banen 
ble satt til side for at NSB skulle ferdigstille 
den nye flyplassen i Bodø sist på 1950-tal-
let. Dette var i den kalde krigens tid og mi-
litære hensyn gikk foran sivile behov.

Kilde: Årbok for Rana 1992, Thor-Helge 
Eidsaune.

Wehrmacht, ved generaloberst Falkenhorst, 
fikk det overordnede ansvaret for å bygge 
jernbanen mellom Mosjøen og Narvik. Til 
tross for det høye antallet sovjetiske krigs-
fanger som sentralt ble tildelt Organisation 
Todt, var det fremdeles Wehrmacht som tok 
avgjørelser om fordeling av arbeidskraften 
innenfor Norges grenser. I 1944 var 40 nor-
ske og utenlandske entreprenørfirmaer en-
gasjert i bygginga. Anleggsutstyr og -ma-
teriell ble skaffet av NSB og NSB hadde 
anleggsadministrasjon og -kontroll. Da 
krigen var slutt, var grovplaneringa så vidt 
ferdig til Lønsdal. Den tyske utbygginga 
var sterkt preget av å være hastverksarbeid. 
Leirholdig grunn, jordlommer i fjell, tele- 
og isdannelser ble oversett for å få banen 
raskt fram. Også kanter på leirskjæringer 
og tunnelsikring ble oversett, så saktekjø-
ring og avsporing ble resultatet.  Skinne-
gangen som var lagt til Lønsdal måtte heves 
en halv meter og legges på nytt, grøfter tas 
opp, skjæringer og tunneler sikres.  Over 

Fotoet er ikke geografisk plassert annet enn Nordlandsbanen 1915 – 36. Siden det er jordarbeid som 
vises, er dette sannsynligvis løsarbeidere/nødsarbeidere. Norsk Jernbanemuseums samling.   


