Seminar om Trondenesleiren i Finnmark
Tid: 6.-8. mai 2016.
Sted: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest
Troms historielag arbeider med å leite frem historier om Trondenesleiren, også kalt Finnmarksbyen.
Det var en oppsamlingsleir etter krigen for de evakuerte fra Finnmark og Nord-Troms. Bare i denne
ene leiren utenfor Harstad, bodde det gjennom 6 år, fra 1945 til 1951, til en hver tid 1000
mennesker. Det var stor gjennomgang, så det har vært mange tusener finnmarkinger som har vært
innom denne leiren. Den største andel kom fra kommunene Hammerfest, Måsøy og Kjelvik (dagens
Nordkapp). For å nå tak i tidsvitner og etterkommere fra Finnmarksbyen i Troms, inviterer Troms
historielag til seminar i Hammerfest.
Seminaret blir den 6. til 8.mai 2016, og er et samarbeid med Gjenreisningsmuseet for Finnmark og
Nord-Troms. Vi vil få enkeltpersoner til å berette om sine historier og opplevelser. Historielaget vil
legge frem beskrivelse av leiren og gjenreisningsarbeidet slik vi har oppfattet det så langt. Dette for
at tidsvitner kan korrigere vår oppfatning. Historielaget har og hentet inn foredragsholdere. Det er
forfatter av bl.a. «Samisk skole eller norsk Standard», Svein Lund. Det er forfatter og historiker Arvid
Petterson som bl.a. har forfattet «Fortiet fortid- tragedien Norge aldri forsto». Også konservatorene
fra Gjenreisningsmuseet, Nina P. Mølmann og Heidi Stenvold vil foredra om arbeidet med denne
historia.
Historielaget ser at gjenreisningshistoria er kommet i skyggen av krigshistoria. Da freden kom 8.mai
1945 var gleden stor. I den nasjonale fredsrusen, kom fokuset bort fra en rasert landsdel i nord. Slitet
med å gjenbygge denne, de traumene våre egne flyktninger opplevde i eget land og konsekvensene
av de løsningene som ble valgt, må vi prøve å få dokumentert. Til arbeidet har vi fått støtte fra
Kulturrådet, Troms fylkeskommune og Nordkapp kommune. Vi håper på god oppslutning fra
historieforskere, historielag og historieinteresserte i vår landsdel, slik at vi kan få en best mulig
dokumentasjon av gjenreisningsarbeidet før neste markering av 2. verdenskrig i 2020. Påmelding kan
skje til www.tromshistorielag.no
Mer info Frode Bygdnes tlf. 97534982 og
undermappe http://www.troms.historielag.org/html/PrMeldGj.pdf

