PRESSEMELDING:

Seminar om Finnmarksbyen i Troms
Fre 4. til søn 6.mai 2018 på Havøysund hotell og rorbuer, Havøysund
Troms historielag har arbeidet med et prosjekt om gjenreisningsleirene etter krigen. Trondenesleiren
var den største av 7 samlingsleirer for finnmarkinger som ikke hadde noen steder å bo etter at
Finnmark og Nord-Troms var rasert av tyskerne. Krigssituasjonen var ikke over for dem før minene
var ryddet og husene reist. Og det tok tid. Imens måtte de bo tett i dårlige brakker som hadde vært
tyskernes militærleirer i Troms. Bare i Trondenesleiren var det på det meste 1600 finnmarkinger,
derfor ble den kalt for Finnmarksbyen. Denne leiren varte i 6 år etter krigen og da det var stor
gjennomgangstrafikk i leiren, har det vært mange tusen finnmarkinger innom. Finnmark Folkeskole
var her og skulle ta igjen 5 års skolegang som ungene hadde mistet pga krigen.
Troms historielag ser at historia om gjenreisninga er kommet i skyggen av den mer dramatiske
tvangsevakueringa høsten 1944 med tyskernes brente jords taktikk og minelegging. Men det var først
da flyktningene kom heim igjen at de så hvor ødelagt landsdelen var. For resten av Norge var det
jubelstemning den gang da folket i Finnmark og Nord-Troms fikk se elendighetene etter tyskernes
raseringer. Gjenreisninga ble de mye alene om.
De fleste som bodde i Trondenesleiren var fra kysten mellom Hammerfest og Honningsvåg. Vi har
derfor valgt å legge vårt seminar til Havøysund. Der vil vi presentere erfaringene de evakuerte hadde
som flyktninger i eget land. Hvordan det norske storsamfunnet langt på veg bare overtok tyskernes
kontrollregime. Folket fra Finnmark og Nord-Troms opplevde en kulturkollisjon da de kom sørover.
De evakuerte ble sett på som en belastning, men virkeligheten viser at ringvirkningene av
flyktningeleiren var positiv for lokalsamfunnet.
Troms historielag vil legge frem denne del av gjenreisningshistoria til debatt. Da kan det være en
fordel å starte debatten med de som er etterkommere av de tvangsevakuerte som returnerte.
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