
Et stykke krigshistorie fram i dagen 
– De hadde topp moderne utstyr. Utstyr de som dreiv med telefoni i Norge da, knapt hadde 
sett maken til. Sentralbordet i tunnelen var selve hjertet i kommunikasjonen tyskerne hadde 
med hverandre. Først og fremst i Ålesund, men også om en skulle ha linje ut. Og dette var 
hærens opplegg for internkommunikasjon. I tillegg hadde marinen sitt nett: Ute på 
kystbatteriene, for eksempel på Roald på Vigra, hadde de det sivile telefonsambandet, radio, 
fjernskriver og som reserve: Brevduer.  

Jan Olav Flatmark deler villig vekk av den store kunnskapen sin. Krigshistorikeren har gitt ut 
flere bøker, den så langt siste - «Tyske festningsanlegg på Sunnmøre 1940 - 45», i fjor høst. 
Mens mange ikke kjenner til betydninga den lille tunnelen i fjellet over dagens badelandtomt 
hadde for tyskerne under krigen, og kanskje heller ikke visste om den, før «proppene» i 
tunnelinngangene blei fjerna i tilknytning til tomtearbeidet, er historikken velkjent for 
Flatmark. Tunnelen er omtalt over flere sider nettopp i boka som kom i fjor. I tillegg er den 
også nevnt i «Sunnmøre i Festung Norwegen» fra 1994.  

Flatmark har likevel aldri vært inne i tunnelen.  

– Som gammel Skjervabål-gutt er det utenkelig å gå inn der bålgjengen til Lampå har hatt 
tilhold, fleiper han. Det hadde de nemlig i mange år, noe vi skal komme tilbake til. At 
Flatmark ikke benytta seg av muligheten til å se inn i tunnelen før utskytinga av 
badelandtomta kom så langt som nå, der en må ha stige for komme i høyde med den, skyldes 
snarere og ifølge han selv at han ikke har hatt behov for det. Boka der tunnelen er omtalt er 
ferdig, og Flatmark jobber nå med ei ny.  

Tydelige spor tida til tross 

Fotograf Anne Marthe Vestre Berge er derimot av dem som har vært inne i tunnelen etter at 
det som må sies å være et stykke krigshistorie, igjen er framme i dagen. Selv om tunnelen er 
prega av tidas tann, viser bildene hennes at det er tydelige spor etter aktiviteten:  

Selve telefonsentralen er borte, men på en vegg ser en rester av de mange koblingsboksene. 
Det er også fascinerende å se deler av ledningsnettet.   

– Sentralen sto i forbindelse med to kommunikasjonsbunkere: Én på Aksla og én i Volsdalen. 
Den var videre betjent, uten at jeg vet akkurat av hvor mange, forteller Flatmark, og viser 
fram ei tegning med tittel Erdkabelverlauf von Aalesund – ei oversikt over tyskernes 
jordkabler i Ålesund, med andre ord.  

Ut fra H. V. Stollen, som sentralbordet heter i tegninga (mens H. V. er forkortelse for Heeres 
Vermittlung, altså hærens formidlingssentral, betyr Stollen tunnel, journ. merk.), var det blant 
anna forbindelser til en bunker der distriktstannklinikken ligger på Klipra, til Krona, 
Storhaugen og Jens-Haugen.  

– Lenger ut, for eksempel på Tueneset, gjetter jeg på at hæren benytta seg av eksisterende 
telenett, sier Flatmark.  
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