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TUFJORD: Tønsberg hjalp aktivt og praktisk til med å gjenreise fiskeværet Tufjord i Måsøy kommune i Finnmark rett etter krigen var slutt i 1945. Dette bildet er fra 2011 da
Foto: Peder Gjersøe
Tønsbergs Blad var på besøk i Tufjord for å lage en stor reportasje om Tufjord-hjelpen.

70 år siden Tønsberg hjalp ukjent fiskevær i Finnmark

– Det er ganske fantastisk
Tyskerne jevnet
Tufjord med jorden.
Tønsberg gjenreiste
fiskeværet i nord.
Slikt blir aldri glemt.
Tom Erik Rønningen
tom.erik.ronningen@tb.no
928 05 237

TØNSBERG: – Jeg blir litt rørt.
Det er ganske fantastisk det
Tønsberg gjorde for oss, sier
ordfører Gudleif Kristiansen i
Måsøy kommune i Finnmark.
I helgen var han og en rekke
gjester fra Måsøy/Tufjord på
besøk i Tønsberg. Det er 70 år
siden Tønsberg «adopterte» det
lille fiskeværet som hadde mistet alt i forbindelse med tyskernes herjinger under krigen. Alt
ble brent ned. Leder for Tufjord-komiteen av 2015, Bent
Moldvær, ønsket velkommen
under et arrangement på biblioteket lørdag.
– Jeg har selv vært der oppe.
Det er en fantastisk øy. Vi setter

ORDFØRERE: Sp-ordfører i Måsøy kommune Gudleif Kristiansen
har aldri vært i Tønsberg før. Ordfører Petter Berg ønsket ham
Foto: Tom Erik Rønningen
velkommen. 
pris på at dere har tatt dere tid
til å komme til Tønsberg, sa
han.
– Dette er en fantastisk og
nesten ukjent historie, fortalte
Jan Petter Bergan som også er
en del av Tufjord-komiteen.

Samlet inn store summer
Tønsbergs innbyggere mobiliserte for å hjelpe de drøyt 300
innbyggerne som mistet alt under den 2. verdenskrig.
Et møte på et tog nordover
ble starten på hjelpen for 70 år
siden. Noen snakket sammen

GODT HUMØR: Det ble også tid til litt fleiping og latter til tross
for den alvorlige situasjonen som førte Tufjord og Tønsberg sammen.


om den håpløse situasjonen i
Finnmark. Initiativ ble tatt.
Tønsberg «adopterte» fiskeværet Tufjord som tyskerne hadde
ødelagt under tilbaketrekningen i Finnmark.
Våren og sommeren 1945 ble
det samlet inn 100.000 kroner
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til gjenoppbyggingen. Beløpet
tilsvarer drøyt to millioner kroner i dagens kroneverdi.
– Uten denne hjelpen ville
det nok ikke eksistert noe Tufjord i dag, sa ordfører Kristiansen.

