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Bodø reiser seg av ruinene
jenoppbyggingén foregår i hurtig tempo. Store regulerings- og omleggings
arbeider i byens sentrum

Jakhelngården
Fra vår medarbeider i Bodø
har «Nordlys» mottatt en
oversikt over gjenreisingsar
beidene i byen.
Etter noen mindre angrep ble
Bodø 27. mai 1940 utsatt for et
bombardement ,hvis resultat var,
at tyskerne på noen timer slettet ut
praktisk talt hele det gamle Bodø.
Byen var et trøstesløst syn etter
bombingen. Gatene var sperret av
murbrokker og stein, selve gate
legemet var revet opp, vann-, klo
akk-, telefon- og lysnett var øde
lagt. Alt var kaos.
Ved bombardementet brente ialt
420 hus — herav 380
med
837 leiligheter og 3 843 boligrom.
Over halvparten av byens befolk
ning — nøyaktig 3 707 mennesker,
var blitt hjemløse. Det stod igjen
340 hus, delvis skadd, forøvrig,
som 1. januar 1940 hadde gitt hus
ly for 2 575 mennesker.
Det syntes å bli en nesten uover
kommelig oppgave for byens styre
å skape orden i forvirringen, men
man gikk straks løs og allerede ved
utgangen av 1940 hadde man til
sammen 163 beboelsesrom. Staten
ytet et lån på 900 000,00 kroner ti)
byens byggevirksomhet. Før nytt
år 1941 var dessuten gåtene så
noenlunde ryddet. Kloakk- og vann
ledninger provisorisk reparert og
lys- og telefonnettet fungerte.
En velkommen gave.
I 1941 fikk man de første sven
ske gavehus. Vest for den tidli
gere bybebyggelse ble det tatt ut
tomt for Svenskebyen, opparbeidet
gater lagt de nødvendige ledninger.
Husene var gratis ved grensen. De
ble senere overlatt til private kjø
pere. Det ble ført opp 30 dobbelte
og 47 enkle svenskehus. Kjøperne
måtte betale dem etter material
prisen med tillegg for arbeid,
grunnarbeider, administrasjon m,
v., samt tomteprisen — som var
kr. 4,50 pr. kvm. Utenom tomten
kom de enkle husene på kr. 21 000
og de doble på kr. 38 000,00. De
som dengang sikret et svenskehus
fikk en brukbar bolig til en rimelig
pris og har — dagens priser tatt i
betraktning — grunn til å være
tilfreds.

skoler, hoteller m. v. — med en
samlet gulvflate på 13100 kvm.
Store regulerings- og
oraleggingsarbeider.
Foruten den direkte byggevirk
somhet er også meget annet arbeid
i sving, ikke minst med byens ga
ter. Det er grunn til å tro at noen
liver vil ha vanskelig for å orien
tere seg i det nye Bodø, når alt er
ferdig. Det blir ikke meget igjen
hverken av Riedl-hjørnet eller
Bank-bakken, for ikke å snakke
om gamle Sjøgaten.
Det heter at ingen kan legge en
alen til sin vekst. Det gjelder ikke
for Bodø Torv. Med lass på lass
av utgravde masser fra gater og
tomter er Torvet hevet mere enn
1 alen. Samtidig senkes Storgate»
i hele sin lengde og gjøres jevn Og
bred. Østavindsrokket blir vel det
samme, gamle. — På et lengere
stykke er den gamle Sjøgaten
sprengt vekk. og veiten foran sjø
husene framstår som en moderne,
bred gate. Den skal jo bl. a. gi
plass til jernbanespor fra stasjonen
fram til kaien. Også i de øvre ga
ter foretas senkninger for å brin
ge dem i et harmonisk nivå med
Storgaten. Dessuten er permanent
asfaltering av gatene satt i gang.

spredt utorer nesten hele Bodø
halvøya og på de merkeligste ste
der. Det har vært tungvint for
publikum, ikke mindre for funk
sjonærene.
Det arbeides nå med planer til
Tinghuset, telegraf- og telefonve
senet går sammen om et bygg og
likeså arbeider bankene med å skaf
fe seg bygninger.
Råbygget for den nye folkeskole
er skutt godt i høyden og grunn
arbeidene for den høyere skole er
satt i gang, og det går stadig opp
over med den nye brannstasjonen.
Samvirkelaget har fått sitt bygg
under tak og Goodtemplarhuset A.s
er ferdig til å tas i bruk. Arbeidet
med Bodin Meieri er i full gang og
é lylViSiur
rvfty-

kets situasjon. Arbeidet på de
bygg som er under oppførelse sin
kes nemlig stadig ved mangel på
et eller annet vareslag. En gang
var det spiker, en annen gang se
ment og så videre, som det står i,
og imens går tiden i den beste
byggesesong med svekket drift.. De
uensartede — og tildels altfor
ferske trematerialer som kastes
nordover — volder også mange
vansker. Men entreprenører og
gjenreisningsnemnda er i stadig
virksomhet for å hjelpe på mangle
ne, og det går da på et vis.
Byggeomkostningene er kommet
opp på et urimelig høyt nivå, og
dette sammen med knappheten —
eller den fullstendige mangel på
enkelte varer, har gjort at Bolig
direktoratet har funnet det nød
vendig å skjære ned byggevirksom
heten med sikte på å få de påbe
gynte hus ferdig, slik at de kan
nyttiggjøres snarest mulig, og å få
samlet nye porsjoner av de varer
det er mangel på, for deretter å
kunne fortsette byggevirksomheten
i et omfang som står i rimelig for
hold til den arbeidskraft og de ma
terialer man rår over. Derved me
ner man å unngå de døde perioder
som er en medvirkende årsak til at
byggingen blir for dyr.
Under disse forhold må man gjø
re seg fortrolig med at byggepro
grammet — som var lagt så fof
lokkende og storstilet an, ikke kan
gjennomføres. Vi må finne oss i
å kjøre med de doninger vi har, og
de er for tiden ikke rare. Vi må
resignere, seiv hvor bittert det er
for oss som mangler boliger for en
mengde mennesker og også bedrifts
lokaler, og som har vært i denne
situasjon i omlag Vk år.

Det gamle Bodø
at den kan bli en hemsko for ut
viklingen. Derfor settes nå alle
kluter til for å komme i gang med
Oldereid, opp
demmet til toppydelse, vil sammen
med Bodin kraftverk, kunne dekke
byens og distriktets kraftbehov i
en årrekke. Dessuten har man i
reserve Valnes-vassdraget som er
lett å bygge ut og ligger gunstig
til for samkjøring med Oldereid
og Heggmoen.
Meget er gjort, men
meget står igjen.

En reisende som passerte Bodø i
fjor og som har besøkt byen i år
igjen, må uvegerlig bli imponert
over det store arbeid som er utført
i mellomtiden. De triste, grinende
branntomtene
forsvinner etter
hvert, og store, gode gårdere skyter
i høyden. Her er vel ajt bare her
lighet og glede?
Ånei, den gode reisende kan for
søke å skaffe seg hus for overnat
ting i byen. Da vil han få et aldri
så lite inntrykk av boligsituasjo
nen i Bodø.
Folket som lever og virker her,
de bor jo naturligyis på en måte.
men for svært manges vedkom
mende er det en tarvelig måte.
Det trengs ennå mange, mange ny
bygg før man kan si at den værste
bolignøden er overvunnet, og det
vil gå år før alle har fått til
fredsstillende husvære.
Bodø er en administrasjonsbv.
Her kommer stadig nye folk i of
fentlige stillinger, de må ha hus og
de får det, mens Bodø-folk fortset
Bodø trenger elektrisk
ter
åbo trangt. Omlag 180 fami
kraft.
lier og 50—60 enkeltpersoner står
— Andre gjenreisningsoppgaver til stadighet på husfordelingsnemn
utenom selve husbyggingen ?
das venteliste. Og mange Bodø
— Ja, det skal være sikkert vi folk og tilreisende arbeidere bor i

.
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Beskjeftiget arbeidskraft.
Bodø ingeniørvesen har omlag
200 mann i arbeid med gatene og
med den omlegging av alskens led
ninger som foregår samtidig. An
dré vesener nytter høvet til å put
te kabler for telefon, telegraf og
elektrisk kraft i jorden mens gate
ne likevel er åpne. Her er også
beskjeftiget en betratkelig arbeids
stokk. I selve byggevirksomheten
regner man at mellom 2500 og 3000
mann er i arbeid i sesongen. Her
av er omlag 1800 tilreisende arbei
dere, de fleste fra de nærmeste
bygder, men også mange sydfra.
I begynnelsen av desember i fjor
ble det holdt folketelling. Den vi
ste et innbyggertall i Bodø på
6134 sjele. Hertil kom — altså
utenfor den egentlige byggesesong,
omlag 700 tilreisende arbeidere.
Endel av byens tidligere innbygge
re må framleis — på grunn av
husmangel — oppholde seg i andre
kommuner.

Bodø Håndverkerforenings nybygg

det nye Håndverkeren er snart fer
dig.
Omkring kaien og Torvet er 10—
12 forretningsgårder dels ferdig
til innflytting, dels under bygging.
Mange vanskeligheter å
overvinne.
Formannen i Bodø kommunale
gjenreisningsnemnd, ordfører, inge
niør Aune, og nestformannen, over
læge Johnson, er for tiden i Oslo
for å konferere med myndighetene
om en rekke spørsmål —• bl. a. om
finansieringen av skolebyggene.
Nordlys har derfor henvendt seg
til nemndas medlem, redaktør Si
gurd Berglann, og bedt ham uttale
Gjenreisingen i tall.
Forskjellige byggearbeider seg om utsiktene for den videre
Til 8. mai 1945 var det reist til
Byens skoler har holdt til, dels gjenoppbygging av byen.
sammén 160 permanente og 53 pro
Det er ikke noe særlig lyst bilde
i
brakker, dels i privathus. Of
visoriske hus med 495 leiligheter
og 1306 beboelsesrom. I tillegg fentlige kontorer har vært å finne herr Berglann tegner av øyeblik
hertil kommer endel bygg oppført
av Bodø-folk i Bodin, samt diverse
utbedringer og utvidelser av tid
ligere sommerboliger som nå måtte
gjøre tjeneste året rundt.
Tall er ofte kjedelige, men det er
i dette tilfelle nødvendig å nytte
dem for å gi et korrekt bilde av ut
viklingen.
Ved henvendelse til bygningssje
fen i Bodø, ingeniør Weidemann,
har «Nordlys» fått de siste oppgå
ver over byggevirksomheten, nem
lig for 1. september i år. Fra 8.
mai 1945 og til nå er det reist 53
DD mi
bolighus med 111 leiligheter. Dess
uten er det pr, 1. september av be
boelseshus under arbeid 43 med
84 leiligheter og 8 040 kvm. gulv
flate. Av kontor- og forretnings
bygg var det 13 hus under arbeid
med 23 000 kvm. gulvflate, samt 4
'us av kategorien fabrikker og verk
teder. Endelig var det under oppJjrelse 7 andre hus omfattende
Boaø under gjenreismngen
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har her i Bodø. Et av de mest
brennaktuelle spørsmål er byens
kraftforsyning. Etter mange van
skeligheter og stor forsinkelse er
vi endelig nådd til klarhet over at
utbyggingen av OldereidvasSdraget
i Skjerstad er den beste løsning.
Det kan skaffe både byen og land
distriktene i Indre Salten tilstrek
kelig elektrisk energi. Søknaden
om konsesjon på denne utbygging
behandles nå av statens vassdrags
og elektrisitetsstyre. Men det går
så sørgelig sent med å få en av
gjørelse, så sent at det nå ikke er
mulig å komme i gang med ut
bygglngsarbeidene i år.
Nøden på elektrisk kraft er al
lerede stor i Bodø og man ser med
engstelse at den vokser proporsjo
nalt med byens gjenreisning, slik

Bodin, så forholdene er ikke bedre
der.
Noen kommer seg jo etter hvert
inn i nye leiligheter. Men dermed
er det ikke sagt at det blir noe
ledig rom etter dem, s som andre
leiesøkende kan få. For der de
hodde var det så trangt at de
gjenværende har et ubestridelig
krav på å få «utvide» seg litt —
få livsrom, så å si, etter 7 års
tvangstrøye.
En kategori krigsrammede har
det særlig trist. Det er de mange
huseiere som hadde overtatt gård
og tomt etter far,' og hvor kanskie
både bestefar og oldefar hadde
bodd før. Det var ikke så stor
og flott gård, men det var deres
egen — det var et hjem. Erstat
ningen ble imidlertid så urimelig
liten at det er nesten ikke til å t
på for disse — de fleste arbeidere
og mindre håndverkere — å reise
et eget hjem nå. De vil ikke inn
i et leiegårdskompleks, seiv ikke
som andelshavere. Banklån frvk
ter de som pesten — terminene
har kanskie snøkt i familien før.
Disse krigsrammede representerer
et sårt og alvorlig sosialt spørs
mål.

Tromsø
kommunale
bibliotek i
rik vekst
Stort utlån av fag
litteratur
For en. tid' sidén betegnet en ut
sending fra departemntet Tromsø
Kommunale Bibliotek som et av de
beste i sitt slag her i landet, og den
årsmeldinga som nå er lagt fram vi
ser at biblioteket er ,i rask vekst.
Likeså framgår det at det er en be
tydelig stigning 1 utlånet fra tid
ligere år. Det er i alt lånt ut til by
ens befolkning det siste året 17 832
bind og derav er 34 prosent fag
litteratur.
Til sammen!ikning opplyses det at
en i norden regner med en utlåns
prosent av faglitteratur på henirnot
30. Dette tyder på at interessen for
faglig lesning er meget stor her d
byen.
Tilveksten har i år vært 1667 bind
og derav har biblioteket mottatt en
meget stor gave, nemlig en dei av
det - bibliotek som ble samlet av det
under krigen opprettede «Kultur- og
Folkeopplysningsdepartement». Dette
departement hadde ved kjøp og del
vis ved ran av flyktningebo bragt til
Veie en pen samling bøker. Etter fri
gjøringen ble der nedsatt en komite
for å bringe de ranede bøker til sine
rette eiermenn. Dette lyktes bare
delvis. Etter initiativ av sjefbiblio
tekar Henrik Hjartøy, som var for
mann i komiteen, ble resten av
bøkene — 865 bind, pluss diverse
småtrykk — forært Tromsø kom
munale bibliotek. Gaven betyr en
meget rik tilvekst til biblioteket.
Lesesalen har vært jevnt godt be
søkt, men en del av denne har mat
tet gjort tjeneste som utlån på grunn
av for liten plass i'den egentlige ut
lånsal.
Så snart den pågående utvideise av
biblioteket er fullført og den nye
lesesal tatt i bruk, vil benyttelsen av
denne sikkert øke betydelig. Under
de forhold en har arbeidet hittil, har
en ikke kunnet yte den service en
effektiv iesesalsbenytteise betinger.
Av de mest nærliggende oppgåver
kan nevnes sykehustjeneste pg regu
lær undervisning av skoleungdom 1
bruk av biblioteket. Senere vil også
biblioteket hjelpe studie-ringer.
Til slutt heter det i beretninga :
«En håper derfor at kommunen
fortsatt vil vise biblioteket sin beste
vdiVilje i årene som kommer og ikke
la en ny kulturpause lamme bibliote
ket i dets vekst, som nå er i så rik
utfoldelse».

Nesten
ufattelig

Det er nesten ufattelig at
begge de såkalte borgerlige
partiene i Tromsø har pro
gramforpliktet seg til å mot
arbeide at kommunen skal bi
dra til løsning av boligkrisen.
Vil du at alle krefter skal bli
satt inn for å få reist nye boli
ger, så gi Arbeiderpartiet din
stemme. Det har i handling
vist at det også betrakter de
husløse som gode medlemmer
Meget er gjort i Bodø, svært av samfunnet.

meget — og det tjener byens styre
og dens funksjonærer, ikke minst
gjenreisningsnemnda, arbeidere og
entreprenører og byggherrer, til
ære, men meget står ennå igjen,
svært meget.
Så lenge heisen og humøret hol
der, går det likevel ganske bra,
tross alt.

Skattesnytere får betale.
Lillehammer (AP) ; Herred
styret 1 Fåberg har beslnttet etter
likning og straffelikning av 21 skatte
snytere som tilsammen har unndratt
til beskatning et inntektsbeløp på
over trekvart million kroner.
Listen over disse 21 er offentlig
gjort i Lillehammeravisene.

