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Skandinavias største utstilling:

TEKST: STIG H. JUSTAD (stig@allemenn.no
FOTO: WILLIAM HAKVAAG

MANNEN SOM SKAPT
Dette er historien om Krigsminnemuseet i Svolvær som
til sommeren har ti-års jubileum. Her finner man
Skandinavias største private samling av uniformer og
små effekter fra den andre verdenskrig. Alt basert på
svolværingen William Hakvaags egen ”hobbysamling”.

WILLIAM, SAMLEREN: Lofoten Krigsminnemuseum var virkeliggjørelsen av et langvarig arbeid foretatt av initiativtak-
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eren William Hakvaag fra Svolvær. Til sommeren har hans livsverk 10-års jubileum.

SJØMANNSKUNST: Bildene på veggen ble skåret ut av
Ivar M.Olsen fra Svolvær. Han seilte på kystbåten
GESTAPOKONTOR: Her var det ikke hyggelig å være i avhør.

Hestmanden som rømte til England. Skipet ble angrepet gjentagne ganger av fly, men klarte seg.

L

ofoten
Krigsminnemuseum var virkeliggjørelsen av et langvarig
arbeid foretatt av initiativtakeren William Hakvaag fra
Svolvær. Avdelingslederen ved
Ahlsell VVS i Svolvær har
gjennom mange år hatt en
vedvarende interesse for
andre verdenskrig. Dette har
ført til at han på privat basis
gjennom en årrekke har samlet ting fra krigen med det mål å
makte å lage et museum fra
denne tidsepoken. Og kanskje
noe av bakgrunnen er å finne i
det som er trykket på baksiden
av hver billett, hvor det står:
– Utstillingen er ikke ment å
rippe opp i gamle sår, men på
en renslig måte forsøke å få
frem de strømninger som var i
tiden fra 1940 til 1945. Dette for
å vise hvor lett mennesker kan
forføres både den ene eller
den ande vei, og lettest – når
man er ung og har minst erfaring og motforestillingene er
“svake".
FRONTEN MOT
MURMANSK
Hvert år blir samlingen
større. Nye effekter tar plass,
stadig flere begeistrede gjester
applauderer i gjesteboken. Det
nye i år er polarfrontutstillingen
1940-45. Her er laget jernbaneutstilling vedrørende jernbanene som skulle føres videre Kirkenes etter ordre fra
Hitler. Fra Fauske skulle et
spor gå til Narvik, og bare på
Saltfjellet arbeidet over 10 000
fanger og på Hamarøya over
5000. Vi har hentet sviller og
skinner stemplet ”Krupp 1943”
og laget en minijernbane av
originale ting.
– I tillegg har vi om ubåter,
det tyske røykvåpnet som
skulle beskytte de store slagskipene ”Nebelwaffe”, om
fronten mot Murmansk, om

