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Høsten 2017 ble ideen om et sjøsamisk kunst- og kulturprosjekt i 
Kvalsund kommune født.  Vi var tre damer som alle har vår slekt 
fra Storbukt i Kvalsund, og vi hadde et felles ønske om å løfte 
frem kunnskap om den sjøsamiske kulturarven i kommunen. Vi 
ville bidra til å skape stolthet hos flere med sjøsamisk bakgrunn. 
Gjennom markeringen av «Tråante 2017», hadde vi alle tre deltatt 
på ulike måter i formidling av samisk kunst og kultur. Det ga oss 
inspirasjon. 

I begynnelsen tenkte vi nok mer på familiær formidling. Det var 
etterspurt i vår slekt. Den sjøsamiske kulturen og historien visste 
de fleste alt for lite om.

Vi etablerte en prosjektgruppe, og tok kontakt med kulturavde-
lingen i Kvalsund kommune. Da begynte ballen å rulle. I løpet av 
høsten 2017 var vi i gang med å etablere et samarbeidsprosjekt 
med kommunen, og i januar 2018 var samarbeidsavtalen om et 
forprosjekt i 2018 undertegnet. 

Prosjektet «På sporet av Arahavde» var blitt en realitet. I prosjekt-
beskrivelsen sto følgende:  

«Kvalsund kommune og Prosjektgruppa Arahavde ønsker i for-
bindelse med utviklingen av prosjektet å dra nytte av hverandres 
ulike kompetanser. Begge parter er prosjekteiere. Når kommune-
sammenslåingen er en realitet, er målet å innlemme hele den nye 
kommunen Hammerfest i prosjektet. 

Prosjektet skal foregå i perioden 2019-2021. Målgrupper for pro-
sjektet: Hele befolkningen uansett alder og bakgrunn.

Prosjektets mål er å løfte frem kunnskap om den sjøsamiske kul-
turarven i Kvalsund, og skape stolthet hos flere med sjøsamisk 
bakgrunn.»

I dag er vi inne i siste del av prosjektperioden. Vi har nådd mange 
av våre mål, og vi har møtt en utrolig positivitet hos publikum. 
Kommunen har deltatt aktivt i samarbeidet. Fra starten av pro-
sjektet har Wivi Helene Hansen hatt en rolle i kommunen som 
koordinator og kontaktperson for oss. En varm takk til Wivi for 
hennes store engasjement!

Forord
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Dette heftet som vi har valgt å kalle «Storbukt, 
der sjøfinnan bodde» er et delprosjekt av «På 
sporet av Arahavde» Her forteller vi om livet 
i Storbukt, om tvangsevakuering og gjen-
reisning, og vi formidler tidsvitnefortellinger 
etter intervjuer gjort i prosjektperioden. 

Da vi startet vårt prosjektarbeid var imidlertid 
de som var voksne under tvangsevakue-
ringen allerede døde. Vi har intervjuet de 
som var mellom 5 og 12 år under tvangse-
vakueringen. Heldigvis har Marit Johansen 
gjennom de siste 20 årene samlet og skre-
vet ned fortellinger om livet i Storbukt og 
nabobygda Stallogargo. I Stallogargo var det 
skole, postkontor og butikk. 
Disse fortellingene er med på å gi et rikere 
tidsbilde av Storbukt. Storbukt ble omtalt som 
bygda der sjøfinnan bodde.

I Storbukt er det registrert boplasser datert 
fra eldre og yngre steinalder og fram til vår 
egen tid. Folk har livnært seg med ressurser 
fra hav og land. I nyere tid har det vært drevet 
kombinasjonsbruk.

Tvangsevakuering og gjenreisning
Før tvangsevakueringen høsten 1944 bodde 
det til sammen 70 personer i Storbukt. Det 
var gamle og unge, familier med og uten 

barn. De fleste var i slekt, og alle hadde en 
sterk tilknytning til stedet. Det har blitt for-
talt at livet i Storbukt nesten var som normalt 
under krigen. Hammerfest derimot ble stadig 
bombet. Flere familier flyktet til Storbukt. De 
opplevde Storbukt som en tryggere plass for 
seg og sine. 

4. november 1944 ble hele befolkningen i 
Storbukt tvangsevakuert. Alle bygninger ble 
brent ned og alle husdyr ble drept. 
Omtrent halvparten av de tvangsevakuerte 
kom tilbake til bygda. Gjenreisningshus kom 
opp fra 1947. Langt inn på 50-tallet bodde 
ennå noen i brakker.

I dag kan vi se 7 murer etter boliger og fjøs. I 
tillegg ligger det flere overgrodde spor etter 
de 14 familiene som bodde her. Murene står 
som skulpturelle minnesmerker i landskapet. 
De minner oss om den grusomme krigshen-
delsen i november 1944, og om det livet som 
var her før krigen.

Det samiske språket i Storbukt har stått sterkt 
i denne delen av kommunen inntil tvangse-
vakueringen. I dag er mye av den sjøsamiske 
kulturen i Storbukt gjemt og glemt. Den sjø-
samiske dialekten snakkes kun av noen få 
personer i kommunen.

Innledning

Marit Johansen         Ragna Misvær Grønstad        Elisabeth Misvær

Arahavde AS består av Marit Johansen, Ragna Misvær 
Grønstad og Elisabeth Misvær. 
Marit Johansen er en sentral bidragsyter med sitt inn-
samlede kildemateriell fra Kvalsund, og hun har lang 
erfaring innen scenekunst og formidlingsarbeid. Ragna 
Misvær Grønstad er en ung samisk kunstner (grafiker 
og tegner). Elisabeth Misvær er profesjonell sanger, 
formidler og pedagog. Alle tre har sin slekt fra Storbukt 
i Hammerfest kommune.

Storbukt september 2021
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Vi har mange spor etter bosetting i Finn-
mark fra eldre og yngre steinalder. Det var 
særlig ytterkysten som først ble tatt i bruk 
og man skiftet trolig oppholdssted etter jakta 
og fangstsesongens endringer. Boplassene 
ligger ofte åpent til på strandterrasser i små 
bukter hvor man har lett tilgang til havet 
og med vid utsikt. Hovedfokus har vært på 
havets ressurser. Vi antar at de første boset-
terne hadde lette boligkonstruksjoner, som 
telt eller små gammekonstruksjoner. Spo-
rene fra eldre steinalder er svake og anes 
bare som små forsenkninger langs gamle 
strandterrasser.

Sporene fra yngre steinalder og tidlig metall-
tid er kraftigere. Boformen varierer fra små 
gammer til store hus på over 50 m2 og sees 
som markerte samlinger av groper i terrenget. 
Det skjer en endring i bosetningsmønstret i 
forhold til eldre steinalder. Menneskene blir 
mer bofaste og bor i små samfunn, av og til 
med landsbylignende sentra. 

Redskapsmaterialet endrer seg også. I eldre 
steinalder har man hugget til steinredska-
pene. I yngre steinalder blir teknikken med 
å slipe skifer utbredt og keramikk produseres 
og tas i bruk. 

Den karrige vegetasjonen som særpreger 
kystlandskapet i Finnmark gjør at sporene 

fra steinalderen ofte ligger oppe i dagen, eller 
like under tynne lag av mose og lyng.

HAVSTIGNING
Havet sto høyere før. Iskappen over Nord-
kalotten hadde trykket landet ned. Når den 
smeltet begynte landet å heve seg. Sakte trakk 
havet seg tilbake. De gamle strandlinjene kan 
sees i terrenget som striper i landskapet, 
særlig på vårparten når snøen begynner å 
tine. Strandlinjene følger dagens kystlinje, 
men ligger høyere opp.

HVA DE FORTELLER OSS
Fornminnene kommer til oss når vi søker 
dem. De viser seg som ringformede avtrykk 
i terrenget, lett å gå forbi, men veldig til stede 
når vi først legger merke til dem. Forminnene 
er et speil som vi kan se oss selv og vår egen 
tid i. De livene som vi ser at andre har levd 
før oss, de sier noe om våre egne liv, våre 
verdier og våre prioriteringer. Også våre liv vil 
en gang stå igjen som svake spor i terrenget. 

TIDSLINJE 

12 000 - 4500 f.Kr.  Eldre steinalder

4500 - 1800 f.Kr.  Yngre steinalder

1800 f.Kr. – Kristi fødsel  Tidlig metalltid

Kr.f. – 800 e.Kr. Jernalder

800 – 1050 e.Kr.  Vikingtid

1050 – 1537 e.Kr  Middelalder

De som levde før oss
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Vi vet ikke sikkert når Storbukt ble befolket. 
Det var en folketelling natten mellom 1. og 2. 
desember 1910 (Riksarkivet). Da bodde disse 
personene i Storbukt:

• På Solneset bodde Mathis Mathisen 30 år, 
kona Serine 20 år, datteren Kristine som var 
spedbarn og to fosterbarn, Simon Larsen på 
10 år og Sanna Larsen på 6 år. Deres foreldre 
døde i 1909. Ole Nilsen «Tjevr- Ola» bodde 
også sammen med dem. 

• Anders Mathisen var bror til Mathis. Han 
var gift med Elen Nilsdatter, søsteren til 
Mathis sin kone. Det ble sagt at de kom flyt-
tende til Storbukt fordi de ville bo blant sine 
og snakke sitt språk samisk. De hadde alle-
rede fått 5 barn. 

• Anders Nilsen (38) og Ragnhild Aslaksdat-
ter Eira (40) bodde også i Storbukt. De hadde 
fått alle sine tre døtre Sigrid (10), Ann- Nico-
line (6) og Antona (3).

Etter hvert ble det bygget flere hus, og flere 
familier flyttet til Storbukt gjennom alle ti- 
årene fra 1910 til 1940. Til sammen bodde det 
70 personer der 4.november 1944.

BÆRMARKA
Familiene i Storbukt var selvforsynte med 
bær fra eiendommene sine. Det var molter, 
blåbær, tyttebær og krøkebær. Det vokste bær 
i alle bakker, og med båt ble det turer utover 
i Sammelsund. Folk dro gjerne til Toknebukt 
på bærtur. Spisebæra ble saftet og syltet etter 
at alle hadde vært med på innsanking om 
høsten. Bæra ble lagt på glass. Multer ble syl-
tetøy og blåbær ble saft. Annveig Mathisen 
fortalte at hun enda kunne se for seg de store 
saftgrytene på kjøkkenet og kjenne den gode 
lukta av bær når hun lukket øynene.

Det ble sagt at når samene en sjelden gang 
besøkte samfunn med nybyggere og andre 
fremmede, hadde de gjerne en bit av en 
kvannrot i munnen. Formålet med dette var 
nok både å få bedre ånde og å beskytte seg 
mot infeksjoner i dette nye miljøet de besøkte. 
Når kvannrot ble benyttet som beskyttelse og 

medisin mot pest rundt om i Europa, ble den 
brukt på samme måten. Samene kunne også 
tygge på kvannrot når de manglet tobakk. 
Historisk sett, viser en til at sløke og kvann ble 
forvekslet- Kvann ble omtalt «Noe som kan 
skape forvirring» Blomsterstilken til kvann i 
Nord-Norge har blitt kalt sløkje. 

Annveigs mor, Serine Mathisen, kokte inn 
krøkebær og kvann til seilevra og de spiste 
det slik med fisk og poteter. Man kalte blan-
dingen kvann/krøkebær for «mæsto». Dette 
måtte de voksne ha til fiskemiddagen. Den 
dagen det var fisk og bæra sto klar til pluk-
king ute på jorda, ble en av ungene sendt ut 
for å hente inn bær. Krøkebæra er veldig rik 
på anti-oksidanter. Man kunne også blande 
krøkebær i melk på høsten og helle i kar eller 
dyremage etter slakting. Denne sure melken 
ble frosset og så skar man av biter og spiste 
gjennom vinteren. Det ble fortalt at naboene 
i Storbukt, som ikke hadde kyr, kunne gjøre 
det om de ikke hadde tilgang på fersk melk. 
Serine Mathisen var i tillegg en ivrig urtesan-
ker, og hadde stor innsikt i nytteverdien av 
urter til mat og helse. 

Engsyre og fjellsyre blandet man i melk gjen-
nom hele vinteren- slik ble man ikke plaget 
av skjørbuk. Det er mer C-vitamin enn appel-
sin og sitron. Syre var også godt å ha i vann 
til maten. 

Marigras, hierochloe borealis- haisu-suoinet 
på samisk, også kalt luktegress ble mye brukt 
i finklær eller også lagt i kommodeskuffer. Til 
forveksling samme lukt som lavendel. Damer 
hadde det i barmen. Menn gjerne inni votter. 
Når man tok den av hos folk for å hilse, luktet 
det godt. 

Sibirsk gressløk vokste vilt ute på bakken og 
ble flittig brukt i husholdninga. Det var et 
viktig supplement til fiskemiddag og andre 
retter. Ungene ble bare sendt ut på jorda og 
hentet det inn. Den kunne også tørkes og på 
den måten nyttes utover vinteren. Det var 
særlig mye gressløk på Løkjordabakken- en 

Foto side 6: Mathis Mathisen (1880-1950) og Serine Margrethe Nilsdatter (1890-1941).

Livet i Storbukt
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flat bakke og skråning litt opp langs elva. Der 
vokste også kvann, marigress og karve.

DYRKA MARK
Det var dyrkamark langt oppover bakken. Det 
ser ikke slik ut på «øverjorda» i dag som den 
gangen. De dyrka potet, nepe og gulrøtter. 
Det fortelles at gulrøttene var små. Familien 
ble tvangsevakuert til Hakadal i 1944. Da 
de så gulrøttene som vokste sydpå, ble alle 
overrasket over hvor store gulrøtter egentlig 
kunne bli. 

Sylva Mathisen og Petra Mathisen  
tar en hvil i arbeidet.

Antona Mathisen i slåttemarka. Legg merke til at det er «Såter» ikke «Hesjer».
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Før krigen var det ikke penger til å kjøpe 
hesjestreng. Da måtte man enten lage såter 
eller bare vende gresset på marka om det var 
god tørk. 

Etter hvert fikk de bedre økonomi og kjøpte 
hesjestreng og staur. Om høsten stod hesjene 
fulle av gress under bakken i retning fra 
bakken ned mot huset. Det ga kjærkommen 
fòr til alle dyra gjennom vinteren. De var selv-
berga med fòr. 

HUSDYRHOLD 
Det hørte en stor fjøs til på eiendommen 
med plass til både sauer, kyr og geiter. I 
fjøset var det kjeller, og 1 og 1/2 etasje over. 
Inngangen til annen etasje, fjøslemmen, lå 
mot det som er veien i dag. Der hadde de 
høy og en høykjerre. Under fjøslemmen var 
det en dør som gikk inn til dyra. Midt inne 
på golvet stod fjøsgryta, hvor de kokte mat- 
tilleggsfôr. De hadde innlagt vann i fjøset. 
Ved siden av gryta hadde de en vannspring 
som gjorde det enklere å fylle fjøsgryta og 
gi drikke til dyra.  Antona melket for hånd. 
Når hun melket, kunne lillesøsteren Henny 
for eksempel holde halen til kua så ikke bøss 
kom i melka. De hadde 3 melkekyr, storok-
sen, kviga, kalvene og 25 sauer. Det var to 
store grinder til lam midt ute på gulvet. Kyrne 
hadde navn og het «Lilleblomma», «Store-
blomma» og «Gammelblomma» – De hadde 
hvite merker i panna som en stjerne og var 
litt hvite rundt halen – ellers var de brune av 

farge. Et år slaktet de ikke oksekalven. Da kom 
folk leiende på kyrne sine fra Stallogargo til 
bedekking. Sauer og kyr ble melket og det ble 
laget ost hvor de blandet sau og kumelk. Folk 
i bygda fikk kjøpe melk. Ingen melk ble sendt 
ut av Storbukt – alt ble nyttet her. Familien 
hadde separator og kunne lage fløte og ost. 

Alle tok del i husstell og dyrestell. Alle hadde 
sine oppgaver. Det var ungene sin jobb å rive 
ned høy til dyra, melke geita, og å måkke 

skiten nedi fraukjelleren. 
Det var store lemmer å åpne, 
skuffe ned i og passe på å 
lukke igjen så folk og dyr ikke 
ramlet nedi. 

På forsommeren, om de 
gikk tom for mat til dyra, ble 
ungene sendt ut i marka for 
å sanke eller rive lyng til fòr 
til sau. Kyrne fikk høyet, for 
de produserte melk. Sauene 
fikk lyng. 

De fleste naboene hadde 
geiter, lagde ost og drakk 
geitemelk. En nabo, Isak 
Johannessen, forteller at han 
og broren Henry, kunne finne 
på å «patte» geita ute om de 

var tørste. Han sa det med et flir, så hvem 
vet om det var sant. Sauene ble sendt ut på 
beite hver dag, sommer som vinter. De gikk 
først ned i fjæra for å spise tang. Om vinteren 
gikk de tilbake inn i fjøset, om sommeren 
gikk de rundt og gresset. Særlig da de kom ut 
på nesset hos Anna Nicolina måtte de følge 
ekstra godt med fra huset. De passet på så 
ikke floet sperret dyra ute i havet. Da var det 
om å gjøre å løpe raskt og få sauene bort fra 
nesset og floa, og jaga dem opp på bakken. 
Det var ungene sin jobb. Sauene gikk imot 
vinden og kunne ende opp på Hanselv eller 
også Kargenes. Gjorde de det, var det bare 
å lete og hente dem tilbake. Det var langt å 
gå. Antona husket godt disse turene over til 
Kargenes og Hanselv og hvordan hun «hop-
pedanset» seg fram. Hun hadde en venninne 
på Hanselv. Der fikk hun alltid kaffe med en 
sukkerbit før hun og sauene vendte nesen 
hjem til Storbukt. 

FISKE
Fiske var det som ga mat til huset. Både i form 

Utsnitt av maleriet av Storbukt, malt av Charles Andersen
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av kontanter, når fisken ble solgt på fiske-
bruket i Kvalsund eller Stallogargo, og som 
kokfisk i det daglige. Familien hadde flere 
båter – blant annet en kjeks og en større 
nordlandsbåt med seil. Antona fortalte at 
faren rodde med stor båt, kanskje en åttring, 
i hvert fall helt til broren Nils ble skolegutt 
– Nils var født i 1919. Båten hadde faren fått 
av svogeren «Tjevr-Ola». Det var mannfolka 
som fisket –Mathias Mathisen og Nils Mat-
hisen i fra hennes hus. Hun husket også at 
brødrene hadde plass i Kvivesen sin skøyte 

fra Repparfjord. Når de fisket i Repparfjord, 
bodde mannskapet hos dem i Storbukt og når 
de fisket lengre ut, sov de i Torskefjorden. De 
ankret opp utfor marbakken 1 og rodde inn 
med lettbåten. Prisen på fisk varierte fra antall 
fisk til hvilken sort. Det var veldig dårlige pris 
på nesten hele 20 og 30-tallet. 

Inne ved land fisket Storbuktingene småsei, 
sild og steinbit. De stakk flyndre på sand-
grunnene i bukta. Flyndre var” finmaten” og 
ble gjerne solgt eller var festmat. Småungene 

De to bildene til høyre er av 
Antona Mathisen og fette-
ren Nils Andersen. De sitter 
i båten til Mathis Mathisen, 
en liten kjeks, og er på land 
i Mathis sin fjæra hvor de 
greier(ordner) garn og bløg-
ger fisk. Det at Antona fikk 
være med i båt å fiske, var 
spesielt. Det ble sagt at båt 
ikke var og fiske heller ikke 
var noen plass for kvinnfolk.

1. Området i fjæra der det blir brådjupt
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fikk være med på å stikke flyndre. En måtte 
andøve 2, holde båten i ro, og en lå framme i 
båten og siktet med flyndreloddet. Rolf Karl 
Johansen fortalte at det ikke trengtes skot-
ter/sjøkikkert i Storbukt, bare gode øyne. 
Loddet de fisket med var kalt jernstein. Det 
var et spisst jernstykke med løkke til å feste 
snøre i. To kveitekroker var retta ut og kveilet 
rundt steinen. Hele jernsteinen var tung, og 
det ble en voldsom fart til botten. Svusj, rett 
på en flyndre, så opp med den, kikke etter en 
ny, ned med søkket igjen. Dette husker Ann-
veig Mathisen også som riktig spennende. 
Det var alltid god fiskelykke. All fisken kunne 
ikke” prekeveres” – behandles med en gang. 
Da lot de fisken ligge litt i tangen i flomålet. 
Slik holdt den seg fersk lenger. Om vinte-
ren kunne man også oppbevare fersk fisk 
lengre ved å legge den i kule – legge den i 
snø, gjerne oppetter sjåveggen om været var 
stabilt kaldt. 

De hang også fisk/fiskehoder til tørk på hjel-
len i fjæra, det ble tørrfisk og guano. Hel fisk 
som fikk henge gjennom vinteren – fosfisk 
– ble virkelig god tørrfisk, den kom ikke mak-
keflua på om våren. I kjelleren stod det en stor 
tønne med spekesild og en med spek-auar 

(spek-uer) Det var ingen som saltet uer så bra 
som han Mathis Mathisen. Skulle folk ha uer 
kom de til Storbukt og kjøpte av han.

De fisket på «Klakken», de kalte det «fram-
landsfiske». Der var stortorsken og småkveita. 
Familiene vokste opp ved havet og hadde stor 

2. En måte å ro på – man sveiver med årene-den ene framover, den andre bakover-da holdes båten i ro.

Mathis Mathisen haster forbi fotografen med en 
line i hendene.

Lilly, John og Kåre Mathisen, Solveig Sandmo, Annveig 
Mathisen-ut på tur i familiens «spissa».
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respekt for det. Ingen kunne svømme, men 
det er kanskje ikke så merkelig. Det var kaldt 
i vannet og det fristet ikke til svømmeturer. 
Redningsvester var ikke vanlig. Det var å kle 
på seg stort oljehyre og støvler. I moderne tid 
sa vi alltid til Mathias Mathisen at han måtte 
ha redningsvest på. 

-Nei, svarte han, skal jeg, som ikke kan 
svømme, ligge der og plages og pines i hjel 
om jeg detter over bord.. Ikke visste vel vi at 
han nesten hadde druknet en gang.  

Om noen rugget på båten, ble det sagt med 
alvor i stemmen:
- Sitt rolig i båten. 

Da adlød man, uansett om det var voksne 
eller barn som sa det.

DUODDJI
Alle måtte bidra og alle lærte tidlig å hjelpe 
med det de kunne. Annveig fortalte at da hun 
skulle begynne på skolen, var det helt naturlig 
at hun strikket sine egne strømper. Hun strik-
ket og ble ferdig, en var svart og en var hvit. 
Hun hadde gått tom for garn. Nå hadde hun 
strømper til skolebruk og holdt seg varm og 
god på bena. Det var aldri noen som påpekte 
at de var av hver sin farge. 

De kardet og spant ull fra egne sauer og 
Serine Mathisen farget garn med urter og 
eggeskall. Rokken var stor og flott, og den 
kunne tvinne 3 tråder sammen. Da ble det 
spettet garn. Det ble laget sjøvotter/bladvotter 
og sokker av spettet garn. Spettet garn var en 
blanding av sort og hvitt eller grått og hvitt.

Det var ungene som kardet ull eller også 
klippet mattefiller. Det de ikke kunne sy 
om direkte til bruksklær, ble til mattefiller. 
Avlagte klær fikk de fra Oslo eller Hammer-
fest. Serines søsken tok med fra Oslo når de 
kom på sommerferie og datteren Sylva tok 
med avlagte klær fra Hammerfest. Knapper, 
hekter og glidelåser ble sprettet av og bevart 
til å sy på nye plagg. Serine hadde en Kølner 
symaskin. Det ene plagget etter det andre ble 
sydd om og alle følte seg så fine. Det ble først 
sydd til døtrene Ragna og Lilly og så kunne 
to andre døtre, Henny og Annveig, arve etter 
dem. Barnebarnet Kåre arvet hennes sønn 
Nils og en annen sønn John arvet Kåre. Det 
å kunne sy selv, se plagg etter plagg vokse, 
resulterte i at nesten alle døtrene tok utdan-
ning i søm. Å strikke, hekle, brodere og å veve 
belter og bånd var ferdigheter som fulgte alle 
og ga glede til enda flere gjennom hele livet.
  
Det er en kunst å kunne klippe matterfiller 
av alle slags stoffer, brede remser av tynne 
stoffer og smalere av tykkere stoffer. Antona 
fortalte at nøste etter nøste ble oppbevart i 
store sekker som moren Serine tok med til 
Alta. Hun tok lokalbåten fra Stallogargo til 
Alta-Bossekop. Der var det Bossekoppmarked 
to ganger i året, i mars og desember og det 
varte 3 dager hver gang. De hadde ikke vev i 
Storbukt. Hun tok med mattefillesekkene sine 
og vevde og solgte filleryer i Alta. Hun bodde 
hos en dame som het fru Thommasen. I Alta 
sydde hun for folk, vevde matter og byttet 
settepotet med sy-tjenester. Hun kom tilbake 
med poteter, juletre og annet de kunne ha 
behov for i husholdninga. De hadde et stort 
potetland i Storbukt så det var viktig å ha set-
tepoteten klar når våren kom. Mens hun var 
i Alta, hadde Antona ansvaret for husholdet. 
 
I svala ved husveggen hang de kjøtt til tørk. 
Det var sauekjøtt og reinsdyrkjøtt. Når det 
var tørt, ble det båret opp på mørkeloftet. Der 
hang det kjøtt i mengder. Åh, det var artig og 
godt, fortalte Annveig, å lure seg opp å skjære 
seg en bit kjøtt uten at noen visste det. 

Gamle fiskeriuttrykk basert på størrelse

Torsk Sei

Taretorsk Godd- 5cm ved kaia 

Smågjedd Grønnspor-15-16cm

Kjevlingstorsk Småsei

Fjordtorsk Stabbsei-1.5kg

Storsei
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LEK OG MORO
Løkjordabakken, fjæra og elva var lekeplas-
sene hvor ungene i Storbukt møttes. Der lekte 
de med skjell – hesteskjell, kuskjell og hjerte-
skjell. Hva slags skjellart, fasongen på skjellet, 
størrelsen og hvilken vei «snuten» på skjellet 
vendte, bestemte hvilket dyr det skulle være 
i leken. I uminnelige tider har ungene som 
bodde langs kysten lekt med skjell og det de 
ellers fant i fjæra. Slike minner hadde Antona 
Mathisen og vår verdde, Kirsten Ravna Sara, 
i Storbukt. Kirsten hadde to søstre som var 
eldre enn seg. De kunne leke i timevis med 
«reinflokker». Om hun ikke fikk rein- skjel-
lene ville hun ikke være med, så enkelt var 
det. Hun fikk dem. De lagde hus til folk og 
dyr. Det var mange forskjellige dyr-høner, 
sauer, kyr, geiter og hester. «Jeg hadde ikke 
hester(kamskjell)», forteller Kirsten, «de var 
vanskelige å få tak i». Om man fant dem, var 
de som hadde «snuten» til høyre dama, og 
de som hadde «snuten» til venstre var mann.

De voksne tillot ikke at noen arbeidet på en 
søndag. Ingen form for arbeid var lov, ikke 
engang bærsanking. Dagen skulle brukes til 

rekreasjon og hvile. Skulle noe gjøres, måtte 
det bli etter at presten var ferdig i kirka. 
Reidun Stenseth (Karlsen) var datter av de 
som hadde post og kai. Hun forteller om da 
Ragna Mathisen bodde hos dem i den tiden 
hun gikk på skolen. Det var strengt forbudt å 
jobbe med noe på søndager, ikke engang ta i 
en saks. Strikking var absolutt ikke lov. Ragna 
fortalte henne at hun en gang hadde strik-
ket på en søndag og begge tomlene havnet 
samme vei. Det var straffen. Reidun måtte 
ikke finne på å strikke på votter på en søndag.

Med sola kom aktivitetene. Ski og skøyter 
ble tatt fram. Hver søndag gikk de voksne 
mot Svartfjellet og ungene lekte i bakkene 
i Storbukt. Ski og skøyter gikk i arv fra unge 
til unge.  Henny Mathisen forteller at broren 
John hadde skøyter som gikk i arv til de 
mindre. Ungene syntes det var stas å stå 
på skøyter, opp hele Storelva til Storfossen. 
Trygve Laheim bodde i Stallogargo. Han for-
teller at påsketurene var populære innslag 
på Stallogargo. Da kom alltid mengder av 
ungdom og unge mennesker til bygda. De 
hadde gått på ski fra Hammerfest, en 3 mils 

Bak til v. Serine Nilsdatter Mathisen, til h.Inga 
Nilsen, foran Arnold Nilsen.

 
Annveig Serine Mathisen – 1936, foran huset 
i Storbukt.
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tur. Alle spiste på bedehuset før de tok lokal-
båten tilbake til Hammerfest. Det var stort, 
syntes ham. Det fortelles for eksempel om 
en 2.påskedag i 1939 da lokalbåten «Sørøy» 
dro fra Hammerfest, var det 117 om bord og 
da de dro tilbake var det 220 med. 97 glade 
skigåere kom på fra Stallogargo. 
 
Om sommeren badet de i elvene. De var 
kalde, men ingen klaget.

OLE-POSTMANN
Hver dag gikk Ole Mathisen til Stallogargo 
for å handle hos Feddersen og hente posten 
hos Fritjof Karlsen. I Stallogargo hadde de 
hatt «Brevhus», som betegnelsen var først, 
fra 1920. Det var Fritjof Karlsen som hadde 
poståpneriet, telegram og fiskemottaket fra 
1928. Ola gikk med sekk og var hele bukta 
sin postmann. Alle var lange i halsen og så 
etter han Ola, kommer han ikke der, er det 
ikke han vi ser komme der rundt nesset hos 
Anna Nicoline? Mat og post ble fordelt helt 
til EleNils (Nils sin datter Elen). Monsnesfol-
ket gikk dit og hentet sin post. Annveig har 
så gode minner om sin onkel Ola. Han var 
så snill og hadde sånn fart. Når han kom fra 
butikken hadde han alltid med noe til unga, 
sukkertøy, kamferdrops.

TORVING I STORBUKT
Tidligere var torv et fyringsalternativ her i 
Storbukt. Gjennom årtier helt fram til tidlig 
på 1800-tallet, hadde folk hogd ved til brensel, 
båt og husbygging. Da var det tilbakelagt en 
periode med til dels snauhogst flere steder. 
Kvalsund kommune måtte begynne å regu-
lere hogst og bortføring av ved til andre 
steder, slik som for eksempel til Hammerfest. 
Fra 1830-tallet begynte det å bli vanlig å stikke 
torv/ skjære torv. Om man ikke hadde egne 

Bildet er fra 1933. På bildet ser vi alle Mathisen-barna. John og Kåre foran, Mathias til venstre, Antona i midten 
og Ida til høyre. Anders Andersen inntil veggen og Ester ved siden av han og Ola Mathisen på trappa bak. 

Vi ser skolebygningen på Stallogargo bak i 
bildet. Bussen står utenfor butikken til Hågen 
Brækkan. Den første bussen kunne kjøre helt til 
Stallogargo 9.mai 1932. det kostet 8 øre pr. kilo-
meter pr. person.
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torvmyrer, måtte man leie seg plass hos de 
som hadde mye områder til slikt. 

I Storbukt eide Mathis Mathisen store land-
områder.  Folk fra Repparfjord leide jord/
torvskjæringsplass av ham. Mathis hadde 
torvemyrer ved Plankenes, oppover i bak-
kene på østsiden av Storelva, og bak Vardet. 
De sjøl stakk torv på myrene rett oppfor huset. 
Et koselig minne som har festet seg på nett-
hinna til Henny Mathisen, var at hennes 
onkel Ola hadde flere lomper torv i en tau- 
kveil over ryggen da de gikk ned fra myrene. 
De pleide å hente torv sammen. Hun følte at 
hun var viktig i husholdet. De tok kjelken og 
dro torv ned til torvesvala. Det var et ekstra 
godt vennskap mellom henne og onkelen. 
Pausen de hadde ved den spesielle hvile-
steinen er et godt minne. Der fikk hun et 
kamferdrops stukket i munnen, 

TORVINGSPROSESSEN
På forsommeren gikk storfamiliene til torv-
myrene etter at tælen hadde gått av bakken. 
Det måtte ikke være frost i bakken og det 
måtte ikke være for bløt myr. Var det frost, 
fikk de ikke spaden gjennom og var det for 
bløtt falt lompene sammen og det var uråd 
å stikke ut skivene. Når man «lompet» torv, 
skar man en firkant torv som var så bred som 
lompespaden i alle retninger. Spaden var 
sylskarp, kvessa på slipestein. Så ble lompen 
delt i 3-4 skiver, noen slang den på kanten av 
torvegropa og ungene satte torva på høykant 
så de støttet hverandre. De tok en torv i den 
ene hånda og en i den andre og satte de mot 
hverandre. Til slutt var det sikksakk-mønster 

av torv på et kjempestort område. Alle mann i 
arbeid, store og små. Dette var fint arbeid for 
ungene, slik fikk de en følelse av at det var 
viktig at de også var med i torvemarka. Utpå 
dagen tok man en pause og noen kom opp 
med mat. Etter maten lå alle rett ut og hvilte. 
Det var gjerne ungene som kom med mat, 
eller en ungdom som hadde klart å snike seg 
unna torvingsarbeidet. Antona fortalte at hun 
pleide å gå bort i elva som kommer ned fra 
”Revanguorre” og fisket. Den lille elva hadde 
mye fisk – småfisk. Det samme var det i vår 
egen elv ”Antiselva” som var mye større enn 
den er nå. 

Man kunne finne saker i torvemyra. Mathias 
Mathisen fortalte meg at han fant en gammel 
slede i torvemyra da han stakk torv en gang.
- Nei, så artig, svarte jeg. Hvor har du den?
- Den brandt godt, svarte han. 

Så var det torvtørketid- torvskivene var satt 
der det var tørr bakke. Der sto de i sikksakk 
mønsteret for videre tørking. Da de hadde 
stått slik en stund skulle de snues – de var 
jo våte mot bakken – Hele sommeren tørket 
torva, slik gikk man og snudde på torva for 
god tørk. 

Sensommers var torvmuingstid. Torva ble” 
muet” på plassen for å bli hentet ned med 
slede senere på året. Å ”mue” torva betyr 
at torva ble ”såtet” opp fra en stor sirkel og 
bygget oppover til over en mannspersons 
størrelse. Når ønsket høyde var nådd, ble alle 
torvlompene kastet opp i den åpne mua. Mua 
ble helt fylt opp og tettet. Nå var det tørr torv i 

Bildet viser Rolf Karl Johansen 
i torvmyra på eiendommen 
i Storbukt. Rolf skar, tørket 
og muet opp torv til brensel 
hvert år i Storbukt til sist på 
1990-tallet. De fyrte med koll 
og torv. Kolla helte de i melke-
kartonger og la sammen med 
torva – slik holdt varmen seg i 
ovnen hele natta.
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muen som var bra fyringsmateriale sammen 
med kull. Slik sto de høye muene gjennom 
hele vinteren og man hentet torv ned med 
kjelke når man trengte. 

I huset til vår slekt i Storbukt, hadde de en 
torvesvale. Man kunne gå tørrskodd og hente 
torv fra et rom under trappa.
 
RASJONERINGEN FØLTES TOTAL UNDER 
OG ETTER KRIGEN 
Under krigen var det lite mel å få tak i. Rasjo-
nering ble innført for å sikre et minimum av 
rettferdighet i fordelingen av godene. Når 
ungeflokkene var store, blomstret husmoras 
fantasi og kreativitet i takt med at innholdet i 
melsekken svant. Etter hvert var det rasjone-
ring på nær sagt alle forbruksvarer. I 1940 ble 
det rasjonering på mel- og brødvarer, sukker, 
smør og fett, kaffe, kakao, sirup og kaffeerstat-
ning. Året etter ble det rasjonering på melk 
og kjøtt, og siden fulgte rasjonering av frukt 
og grønnsaker. Til slutt var det ytterst få mat-
varer en kunne kjøpe uten rasjoneringskort. 
Fisk var ikke rasjonert, men mange steder på 
innlandet var det vanskelig å få kjøpt fersk 
fisk. Da måtte man ty til tørrfisk, klippfisk, salt 
sild og fiskemel. I november 1943 ble også 
kjøp av fisk regulert. Året 1943 er blitt kalt det 
”grå” året. Okkupasjonsmakten konfiskerte 
store deler av den norske matvareproduksjo-
nen. Det meste gikk med til å brødfø de tyske 
troppene på norsk jord, men fisk og andre 
norske matvarer ble i økende grad også sendt 
hjem som krigsbytte til Tyskland. De norske 

privathusholdningene opplevde den verste 
matknipa siden Napoleons-krigene. 
 
Det var først og fremst poteten som ble red-
ningen. Uten denne rotknollen - fylt av B- og 
C-vitaminer og jern - hadde hungersnød 
brutt ut i Norge. Myndighetene grep også 
inn i måten enkelte varer ble fremstilt på. 
Meieriene fikk pålegg om å tynne ut melken. 
Melprodusentene måtte blande kritt i melet 
for å gjøre det drøyere. Det krittinnblandede 
melet hadde en bitter smak og ble kilde til 
mye ergrelse. «Terboven-mel» het det på 
folkemunne.

SIGNE RØRTE TORSKEFILETER INN I 
BRØDDEIGEN
I Brensvika ble Signe Porsanger sjef i hus-
holdninga hjemme bare 14 år gammel. En 
eldre søster måtte ta tjeneste I Kvalsund for 
å slippe unna tvangsarbeid for tyskerne på 
Banak flystasjon. Hennes egen mor døde da 
Signe var 3 år og Elen som faren gifta seg 
med året etter, døde den dagen krigen brøt 
ut. Signe tok oppgaven og ansvaret på strak 
arm, og håndterte sauestellet og den ene kua 
de hadde som en voksen. Hun fortalte en 
gang hvordan hun bakte brød. De var en stor 
familie, mange unger og brød måtte bakes 2 
ganger i uka. Mannfolka fiska, så fisk hadde 
de nok av. Hun kokte torskefileter. De malte 
hun inn i melet og bakte ut som vanlig. Det 
ble ekstra gode brød og en god måte å drøye 
melet på.

I HILDAS MELSEKK VOKSTE DET MED MEL
I Storbukt var de også oppfinnsomme. Her 
var det ikke husmora, men ungene som var 
det. Hilda – mor til Isak og Henry Johan-
nessen hadde alltid for lite mel. Det var ikke 
enkelt å fø opp de to guttene med stor appe-
titt og i rette «voksaralder». Brød var alltid 
mangelvare. En som hadde mel, var Aron. 
Det oppbevarte han i en matbod med planke-
gulv. Isak fortalte at han fikk med kameraten 
John Oddvar, som var nabo med Klemetsen 
sine over elva. Når ingen så dem, krøp de 
under golvet, skar et lite hull i melsekken til 
Aron og lot det renne ned i en medbrakt pose. 
Dette helte de bare over i Hilda sin melsekk. 
Hilda var ikke klar over dette, men skjønte 
nok heller ikke hvordan det til tider kunne 
vokse mel i sekken. 

Rasjoneringskort fra 
1952 Antona Mathisen.
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Snøspurven er den 
eneste spurvefuglen 
og den eneste sangfu-
glen som er vanlig på 
Svalbard. Den melodi-
øse sangen skaper en 
spesiell stemning i det 
arktiske landskapet om 
våren og sommeren 
(Ulriksen 2020). 
Bilde: tegnet av Ragna 
Misvær Grønstad

UNGDOMMEN KRØP RUNDT OLA SIN 
DRESSTRØYA
I hele Kvalsund landet det hundrevis av snø-
titting (snøspurv) hvert år. I Storbukt ble åpne 
jorder fylt opp med denne vårfuglen. I dag vet 
vi at de kom fra kanallandene Belgia, Neder-
land og England og var på tur til Svalbard og 
Grønland. De er et sikkert vårtegn. I Storbukt 
brukte de tid til å spise seg opp, så de skulle 
orke den lange turen videre over åpent hav. 

Snøtittingen var ikke stor, men hadde man 
mange nok av dem- da ble det mat. De var et 
kjærkomment tilskudd for mange i Storbukt 
i alle år fram til tvangsevakueringa. Å lage 
titting-snare ble en kunnskap som ble over-
ført fra generasjon til generasjon. Det var den 
gangen vanlig å bruke hestetagl (hestehår) til 
det. Hestehår ble også brukt av skreddere der 
det var behov for en avstiving i forbindelse 
med søm, for eksempel for at jakkeslagene 
skulle holdes stive. I dag bruker man vlieselin 

som strykes på innsiden av plagget man 
jobber med. 

Det har blitt fortalt at ungdommen i Storbukt 
satte titting-snarer. En eldre mann, Ola Mat-
hisen i Storbukt, gikk alltid i en dresstrøya, 
det var egentlig bare den her dresstrøya han 
brukte hver dag i all slags vær, hele året. 
Guttslampan brukte hestehår til å lage tit-
ting-snarer. De spiste jo den her tittingen og 
gikk alltid tom for hestehår. Det var ikke så 
mange som hadde hest, så tilførselen av hår 
var liten. Den her lokale herremannen hengte 
alltid jakka over stolryggen før han satte seg. 
Ungdommen gikk ned på knærne, de krøyp 
rundt bak der han satt og dro forsiktig ut det 
de trengte for å lage nye snarer. Etter hvert 
ble jakkeslagene ganske slafsete. Den lokale 
eldre karen undret seg nok over det, men fant 
aldri ut hva som var grunnen til at dress-trøye 
mista fasongen.



18

Alle familiene som bodde i Storbukt under 
krigen opplevde tvangsevakueringa i 1944. 
Flere familier hadde flyktet fra Hammer-
fest til Storbukt. Byen ble stadig bombet. De 
opplevde Storbukt som en tryggere plass for 
seg og sine barn og slekta tok dem imot. Fra 
Monsnes til Sjelgos bodde det før tvangseva-
kueringen mange familier. De var både norsk 
og samisktalende, gamle og unge, familier 
med og uten barn, til sammen 70 personer. 
De fleste var i slekt, eller i hvert fall hadde 
alle en tilknytning til stedet eller hverandre. 
 
14 FAMILIER MED TIL SAMMEN  
70 PERSONER BLE TVANGSEVAKUERT
1) Helt innerst i Storbukt, ytterst på Mon-
snes, bodde Oluf Nikolai Larsen (36 år) og 
Alfhilde Antona Hansine Larsen (34 år). De 
eldste barna, Marie og Edvarda, var født før 
de kom til Storbukt, Marius, Olaug, Asbjørn 
og Borgny ble født i Storbukt. De fikk kjøpt 
tomt og flyttet til Storbukt fra Beritsjur første 
halvpart av 1930tallet. I Storbukt møtte de 

gjestfriheten og det gode naboskapet. Etter 
hvert fikk de et eget hus, et lite fjøs hvor de 
hadde noen sauer og en ku og et sjå til båten. 
De fikk til sammen 6 barn som var fra 2 til 14 
år da tvangsevakueringa kom. 

2) På samme side av Storelva bodde Ragnhild 
«Gammel-Ragnhild» (1868) og Anders Nilsen 
(1872). Anders sin søster Anna, bror Ole og 
foreldre hadde bodd i Storbukt fra århundre-
skiftet. Ragnhild var fra Kautokeino. På 30 
tallet bodde de i en avlang gamme sammen 
med sine geiter og senere i et hus som ble 
bygget på samme eiendom. De levde ikke da 
tvangsevakueringen ble gjennomført. Barna 
var voksne.

3)  Vi holder oss på samme side av elva. 
«Tjevr-Oula kåken» stod på neset mot Sto-
relva. Det var et lite lavt hus, en bårstue. I 
dag kan vi enda se den overgrodde muren. 
Broren til Anders Nilsen, Ola Nilsen (1860), 
hadde bodd der. Han døde i 1929 og huset 

Tvangsevakueringa fra Storbukt 
4. november 1944

Maleri over Storbukt før tvangsevakuering og brenning. Malt av Charles Andersen.
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ble stående tomt noen år. Før krigen flyttet 
Anne Bergitte «Gitta» Hansen (44år) og Karl 
Vilhelm Johansen (49år) inn i kåken med alle 
sine 5 barn og en del geiter. Barna var mellom 
16 og 23 år. 

4) På andre siden av elva bodde Elen (Ele-
guaski) Mathisen (1878-1942) og Anders 
Mathisen (1870-1919). Anders var bror til 
Mathis og Ole Mathisen og Elen var søster 
til Serine Mathisen. De levde ikke da tvangs-
evakueringa ble gjennomført, barna var 
voksne og hadde flyttet hjemmefra. Sønnen 
Anders Andersen (28) bodde der med Solveig 
Sandmo (27) og hennes barn, Steinar (9), Jan 
(8) og Willy (5). Solveig var gravid da de ble 
evakuert. 

5) I huset på andre sida av jorda, bodde 
Emelie Marie Johansen (54) og Torstein 
Joakim Johansen (64). De ble evakuert med 
sønnen Arne Johansen (22 år) og datteren 
Elbjørg Johansen (15 år). 

6) På oversiden av dem bodde Nils Ander-
sen (40 år) og Hilda Andersen (39 år) med 
Hildas sønner Henry Johannessen (14 år) 
og Isak Johannessen (11 år). Nils var Anders 
Andersen sin bror. De bodde i et lavt enetasjes 
hus med et geitefjøs på «Pieramiella». Det 
samiske begrepet «Pieramiella» betyr «Per 
sin bakke» og var ned bakken mot der Elen 
hadde huset. 

7) Oppe på bakken bodde Øyvind Pedersen 
(38 år) og Mary Pedersen (32 år). Øyvind 
bygde huset selv under krigen. Det ble ikke 
så stort, 12-14 kvm, i en etasje med kryploft. 
I tillegg var det en sjå, hvor de hadde en geit 
og en bukk. De hadde 6 barn med på tvangs-
evakueringsturen som var mellom14 dager 
og 11 år. Mary fødte tvillinger 14 dager før 
tvangsevakueringa. 

8) Nedfor bakken var en bårstue hvor Klemet 
Paulsen (65 år) og Anna Paulsen (66 år) bodde. 
Sammen med dem bodde fosterdatter Serine 
Henriksen (31år) med datteren Anni Sissel 
som bare var 6 måneder og fostersønnen 
Mathis Hansen (38år) (Hana Mathis). 

9) Ved siden av Klemet og Klemet Anna bodde 
Mathis Sandberg, kona Anna-Nicoline og 
datteren Alfhild på to år. 

10) Eiendommen ved siden av gikk under 
navnet Nygårdstykket. På denne tiden var 
Nygård ordfører i Kvalsund. Jorda ble solgt 
til Sverre Henry Johansen(33år) og Karla 
Johansen (23år). Karla hadde fått et hus av 
sine foreldre som de satte opp der. De fikk 
sønnen Kjell Sverre i oktober 1944. Sammen 
med dem bodde søsteren til Karla, Mary Kas-
para, hennes mann Johan Olai Johnsen, 
datteren Gerd på et halvt år og de to sønnene 
på 2 og 4 år. 

11) På eiendommen ved siden av bodde Aron 
Klemetsen (43år) og Berit Klemetsen (43år). 
De hadde tre sønner Eldor (20 år), Klemet (15 
år), Artur (13 år). I samme husholdning bodde 
Lars Larsen Utsi og Berit sin mor Elen Dani-
elsdatter Kuva (Dandellen) (78 år). Datteren 
Berit døde på tvangsevakueringsturen bare 
43 år gammel. Det var en skille-elv, Antielva, 
imellom dem og neste eiendom. 

12) På den eiendommen bodde Mathis 
Mathisen (Mahteboiga) (64 år) Han var 
enkemann. Kona Serine Margrethe døde i 
1941. Han bodde i det største huset i Storbukt 
med sin store familie. De hadde en stor fjøs, 
hvor de hadde mange sauer og kyr og i til-
legg et naust med flere båter. Sammen med 
dem bodde broren til Mathis, Ole Mathisen 
(67år). Datteren Antona Margrethe Johan-
sen (29år) var gift med Rolf Karl Johansen 
(32år), og bodde på kjøkkenloftet med datte-
ren Serine Margrete Elinor som skulle bli 3 år. 
Antona var gravid på tvangsevakueringstu-
ren. Ragna (18år), Lilly (17år), Kåre (16år), John 
(14år), Annveig (12år) og Henny (11år) ble også 
evakuert. Sønnen Mathias (27år) ble ikke med 
familien på D/S Bodin. Han tok hyre på D/S 
Linnes og hjalp til med tvangsevakueringa 
av andre familier fra samme område. 

13) Ute på Nesset bodde Hans Leonard Olsen 
(Olsen Hansen) (41år) og Anna-Nicoline 
Larsen (52år). Hennes datter Antona var gift 
på denne tiden og dro med sin mann Palmer 
Sivertsen. 

14) På veien videre mot Stallogargo lå små-
bruket til Olaf Ingvald Eriksen (55) og Kristine 
Gunhild Eriksen (38). Sammen med dem 
bodde tantebarnet til Kristine, Elbjørg Ovedie 
Kamilla Hansen (Milda) (15år).
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Til sammen bodde det 70 personer i Stor-
bukt denne høsten i 1944. 70 personer ble 
tvangsevakuert. Hele denne historien om 
tvangsevakueringen fra Storbukt er ned-
skrevet av Marit Johansen. Det har vært 
samtaler- intervjuer med flere av de evaku-
erte i tidsperioden 1990 og fram til 2020. I 
perioden 2020 - 2021 fortsatte vi i Arahavde 
As intervjuene av de som var barn da tvangs-
evakueringen og  gjenreisningen skjedde.

OPPSLAG OG RUNDSKRIV SOM VARSLET 
EVAKUERING MED MAKT, TVANG OG 
UTEN MEDLIDENHET 
28.oktober 1944 ble en ordre sendt ut fra 
Oberkommando der Wehrmacht:

«På grunn av at den nord-norske befolk-
ningen er uvillig til å evakuere frivillig, har 
Føreren samtykket i Reichskommissar Josef 
Terbovens forslag og befalt at hele den norske 
befolkning skal fjernes med makt for sin egen 
sikkerhets skyld. Alle hus skal brennes ned til 
grunnen eller ødelegges. Tysk øverstkom-
manderende i Nord-Finland er ansvarlig for 
at ordren blir hensynsløst gjennomført. Bare 
på denne måten kan det unngås at russerne 
med sine sterke styrker, støttet av bebyggel-
sen og en lokalkjent befolkning, følger etter 

våre tropper og allerede inneværende vinter 
og om kort tid kan stå foran Lyngenstillingen. 
Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin 
plass.» (jf. Korsnes, 2021.) 

Forberedelser til tvangsevakuering
Det tok kun noen dager fra det ble opplyst om 
tvangsevakuering til alle satt på en transport 
ut av Finnmark. Før hver familie ble sendt ut 
av fylket, måtte de skaffe og fylle ut et fami-
lieskjema. Slik ble alle over 15 år registrert. 
Ikke alle hadde mulighet å få tak i dette skje-
maet. Avstand og tid var to viktige faktorer. 
Familieskjemaet skulle legge grunnlaget for 
en kontrollbok som skulle følge personen. 
Kontrollboken ble utlevert på samleplassene 
som familiene møtte underveis eller i AT-lei-
rene (Arbeidstjenesteleirene). Den skulle tjene 
som legitimasjon ved utbetaling av penge-
bidrag og andre ytelser den evakuerte fikk. 
Den kontrollboka som vises under, tilhørte 
familien Mathisen.
   
I tillegg til familieskjemaet og registrering 
av familiemedlemmer, skulle det registreres 
hvor mange dyr de hadde på bås og hva 
familien hadde av innbo og løsøre. Jeg vet 
ikke i dag om begrunnelsen til denne regis-
treringen kom godt nok fram, og om våre 

Bilde av utlånt av Marit Johansen.
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folk i Storbukt rakk denne registreringen før 
de dro. Det kommer fram av kunngjøringen 
under, at det skulle attesteres krigsskade på 
løsøre på skadestedet, altså i Storbukt. Det 
har blitt fortalt at Olav Eriksen fikk tak i dette 
skjemaet. Han fikk attestert hvor mange dyr 
som ble tatt livet av før de reiste fra Storbukt, 
og fikk en økonomisk kompensasjon for alle 
sine dyr. Alle var også beordret å merke sin 
bagasje med navn. Da D/S Bodin la til kai i 
Mosjøen etter 14 dager, fikk alle merkelapper 
til sin bagasje ved landgangen. 

Siste del av oktober begynte det å gå rykter 
i Kvalsund om at det ville bli en tvangse-
vakuering av befolkningen i Finnmark og 
Nord-Troms. Det var få som tok det alvorlig. 
Mange tenkte det var de tyske soldatene som 
skulle evakueres først. Etter hvert forsto man 
alvoret og begynte å forberede seg. Det hang 
oppslag om tvangsevakueringen på gjerder 
og stolper. Alle fikk beskjed om at de kunne 
pakke med seg 15 kilo hver, mat for 14 dager 
og ikke mer klær enn de hadde på.

Hentet fra «Budstikka meldingsplad for evakuerte».

Annonse fra «Budstikka meldingsplad 
for evakuerte».
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I 2012 var Marit Johansen på besøk hos 
Reidun. Hun fortalte om de dramatiske 
dagene før tvangsevakueringen. 

Min far, Fritjof Karlsen, hadde postkontoret i 
Stallogargo. Han mottok telegrammet hvor 
han ble pålagt å informere om hva som var 
forventet av sambygdingene avreisedagen. 
Tvangsevakueringsdagen rodde han pappa 
til Storbukt og Torskefjord for å gi beskjed om 
når tvangsevakueringsbåten «D/S Bodin» 
skulle seile. Mens han rodde, ble han beskutt 
av tyskeran. Jeg hørte en sambygding rope 
til dæm: «Han er jo budbringar, dokker må 
ikke skyte på han». Jeg var 
13 år. Det var nydelig vær, 
ikke kaldt og ikke noe snø. 
Kusina mi Lilly Johansen 
og jeg ble sendt til Hanselv 
for å gi den samme beskje-
den til de som bodde der. Vi 
småløp forbi stalloen med 
en beskjed som skulle for-
andre livet til de som også 
bodde fra Alnes til Stangnes. 
Et minne som festa seg på 
netthinna mi, var da jeg 
kom hjem og så mamma 
sto der og kasta alle de her-
metiserte syltetøyglassene 
ut gjennom husdøra. Vi 
hadde en gammel brønn på 
øversida av bedehuset, mot 
Bakke- Johanna og Laurits 
Olsen. I denne brønnen 
gjemte pappa blant annet 
kaffeserviset, en mugge og 
noen fine glass. Han fortalte 
senere at han var så skuffet 
da han kom tilbake til Stal-
logargo etter krigen. Mye av 
det han hadde gjømt unna i 
denne brønnen, var borte. I 
dag har jeg kaffeserviset fra 
brønnen i skapet som mitt 

kjæreste eie. Jeg kaller de «finnmarkskop-
pene» og det er bare finnmarkinger som blir 
servert av dem. Sjokolademugga minner meg 
om fødselsdager i Stallogargo med sjokolade 
og krem fra da jeg var liten. En gang serverte 
jeg sjokolade og krem til kusina mi Lilly der 
i Holmsbu hvor jeg bor nå. Lilly begynte å 
gråte, det var så hyggelig å se igjen mugga, 
den vakte gode barndomsminner. Om bord 
på «D/S Bodin» var det en postlugar. Den fikk 
vår familie benytte sammen med fru Fedder-
sen og fru Knoblock. Jeg husker de hadde 
tatt med en chaiselong som mamma lå på. 
Mannfolka lå i lasterommet.

Tidsvitner har fortalt om de 
dramatiske dagene de opplevde 
høsten 1944
Reidun Elisabeth Stenseth (f. Karlsen-1931) forteller: 

Telegrammet er utlånt av Reidun Karlsen.

Opslag og bekjentgjørelse 2/11-1944
Folk skal begi seg til samleplassene hvor de vil bli avhentet 
av båter. Senest den 3.november kl.12 middag skal alle 
være på samleplassene. På dette tidspunkt vil alle hus bli 
brent og ødelagt etter hvert. De kan få de alvorligst følger 
i å gji seg igjen. Folk på samleplassene må gi husrom til 
de som kommer fra andre steder. Folk skal ta med klær, 
alle fiskeredskaper og mat for 4 uker. Man kan slakte ned 
av egen besetning de som trenger til mat resten blir tatt 
av Vermacht
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Jeg var høygravid
I Storbukt hadde vi også mottatt beskjeden 
om avreisen. Jeg hadde akkurat fylt 29 år. 
Vi hadde forberedt oss noe og pakket med 
tørrfisk og tørrkjøtt som vi kunne spise av på 
turen. Alle måtte ta flere lag klær på. Jeg var 
høygravid, og hadde allerede hatt kynnere, 
jeg fryktet at fødselen kunne starte når som 
helst. Jeg pakket med 3 av pokalene mannen 
min Rolf hadde vunnet på skirenn. Jeg tenkte 
at den lille datteren vår Serine kunne drikke 
av og leke med dem på turen. Ellers pakket 
jeg ned klær til det barnet jeg ventet og klær 
til Serine i kofferten. Alt gikk så fort, det var så 
mye å tenke på og ta stilling til. Mye ble lagt i 
onkel Ola sin bomma (kista). Den hadde han 
ellers på loftet i huset. Onkel sin bomma ble 
med sørover og nordover igjen etter krigen. 
 
Geita mekra sårt og ble forlatt umelka
Dagen vi skulle forlate hjemmet vårt var 
kommet. Jeg skyndet meg bort i fjøset, jeg 
tenkte jeg måtte melka kyrne før vi dro. Da 
jeg var i fjøset og stelte dyra, kom pappa ned 
og så etter meg. Han ville bare si farvel til dyra 
og høre om alt gikk bra med planleggingen 
av turen. En eneste geit var igjen å melke da 
jeg ble beordret ut av fjøset og vekk. Melka fra 

kyrne ble stående igjen. Jeg måtte også forlate 
geita mens den mekra og bar seg med fullt jur. 
Den geita hadde vi fått av svigermor Emelie i 
bryllupsgave. Det var grusomt å forlate geita 
umelka. Jeg hadde fått et halssmykke til bryl-
lupet vårt i 1940, et smykke jeg var veldig glad 
i. Jeg torde ikke ta det med på turen. Det gikk 
rykter om at tyske soldater ranet folk og tok 
fra dem alt av verdi. Da jeg kom opp fra fjøset 
etter å ha vært nede og melket dyrene, løftet 
jeg en stor stein som lå mellom fjøset og huset 
og la smykket mitt under der. Jeg fant det aldri 
mer igjen. 

Sorgen var risset inn i ansiktet til far
I alt var vi 12 personer som gjorde oss klar til 
å dra. De eldste søsknene mine hadde flyt-
tet fra Storbukt. Noen var på Kirkenes, en i 
Hammerfest, og noen i Oslo. Søsteren min 
Ida Mathisen (32) i Oslo skulle ta oss imot når 
vi kom dit. Det var i grunnen det eneste vi 
visste om hva som skulle skje og hvor vi skulle 
dra. Det var et forferdelig oppbud av tyske 
soldater med våpen som skyndet på oss. De 
ropte og skrek: ̀ Raus, ̀ raus! Schnell, Schnell!! 
Mye ståk, roping, redsel og aggresjon. Denne 
sorgens dag risset seg inn i sinnet på oss alle. 
Livsverket til min far var nok en gang lagt i 

Antona Margrete Johansen  
(f. Mathisen, 1915-1998) har 
fortalt:

Bilde av Antona Margrete Johansen (f.Mathisen, 
1915-1998) og datteren Serine Margrete Ellinor 
Wittsell (f.Johansen, 1941).
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ruiner. Han hadde gått igjennom en brann 
i 1930 og hadde kjent på frykten for å miste 
hus og hjem. Nå var han vitne til at dyrene 
ble brutalt og umenneskelig avrettet. Han var 
enkemann, mamma var død for 2 ½ år siden, 
han var alene med ansvaret for en stor familie. 
Han var ingen ung mann lenger – han var 
64 år. Ikke noe av det han hadde opplevd før, 
kunne sammenlignes med dette. Jeg pleide å 
si at tvangsevakueringsdagen var den verste 
dagen i mitt liv helt til jeg fødte to friske jenter 
på denne samme datoen 4.november, i 1953 
og i 1959. Da forandret dagen status, men det 
tok 9 år.

De tyske soldatene jaget folk framover, som 
kveg. 
I Storbukt begynte de å bli klare for å komme 
seg av gårde. De tyske soldatene jaget folk 
framover, som kveg. Gamle og voksne med 
småunger på armen eller i «leistand» med en 

unge i den ene hånda og med en koffert i den 
andre, passerte huset til Mathis. Det var høy 
prat og mye gråt. Mange alvorlige ansikter, 
dette hadde ingen i sin villeste fantasi kunnet 
tenke seg skulle skje. Flere tiår senere, mintes 
Antonas søster Ragna Mathisen (gift John-
sen) dette. I forbindelse med innvandringen 
til Norge fra alle verdensstrøk, så hun hvor-
dan mennesker gikk i kø med alt de eide i 
hendene. Det rullet bilder over TV-skjermen 
med mennesker som bar småbarn og støt-
tet gamle og syke. Hun sammenlignet deres 
situasjon med sin egen og hennes families 
under tvangsevakueringa. I Storbukt ble hus 
etter hus tømt og tatt farvel med. Minner og 
kjære gjenstander ble igjen. Alle flyktet til noe, 
ingen visste til hva eller hvordan framtida 
skulle bli. Kjære, navngitte husdyr lå etterlatt, 
døde, skutt. Alle ytterdørene var låst, mange 
hadde vasket over gulvene og det lukter rent. 

Jeg var 11 år da vi ble evakuert fra Storbukt. 
Jeg var yngst i vår søskenflokk. Mange 
søsken var voksne og hadde flyttet hjem-
mefra. Mamma var død, hun døde da jeg var 
7 år. De som ble evakuert med meg var Ann-
veig, hun var 12 år, så var det John på 14, Kåre 
på 16, Lilly var 17 år, Ragna var 18 og Mathias 
som var 27 år. Min storesøster Antona var 29 
og hadde egen familie med mann og datter. 

Maleri over Mathis Mathisens hus i Storbukt før tvangsevakuering og brenning. Malt av Charles Andersen

Henny Mary-Ann Andersen 
 (f. Mathisen, 1933) forteller:
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Serine skulle bli 3 år og Antona skulle få ny 
baby ganske snart. Antona var sjefen hos oss.
 
Kjøttsupperesten ble kastet på veggen bak 
ovnen
Vi hadde fått beskjed om evakuering, både 
dag og klokkeslett. Dagen vi forlot Storbukt 
hadde vi kjøttsuppe til middag. Da alle var 
mette, tok Ragna og Lilly, kjøttgryta i hver sin 
hank og slang resten av suppa på veggen bak 
ovnen. Det var rart. Antona ba oss pakke med 
«Snill pike»-koppene vi fikk av mamma den 
siste jula hun levde. Jeg har den enda. Det var 
masse tyskere hos oss og de ropte og skrek 
«`raus, `raus! Schnell, Schnell!!». De hadde 
våpen og de drepte alle dyra våre. Da jeg gikk 
ut så jeg pappa komme opp fra fjøset. Han 
hadde et så trist ansikt. Jeg glemmer det ikke. 

Pappa sa at det var bra mamma ikke 
behøvde å oppleve dette
Vi gikk til Stallogargo sammen med alle andre 

som hadde vært våre naboer i Storbukt. En 
lang rekke med mennesker. D/S Bodin var der 
da vi kom. Vi fikk ikke lugar- det var bare lugar 
til gravide og mødre med små barn. Jeg satte 
meg nede i maskinrommet tett inntil pappa 
og onkel Ola. Det var trygt å være der pappa 
var. Det var veldig mye høy prat mellom de 
voksne. Den ene ville liksom bli bedre hørt 
enn den andre. Det var noe pappa sa som jeg 
ikke forsto. Han sa at det var bra at mamma 
ikke behøvde å oppleve dette, at det var bra 
at hun ikke var der med oss nå. Jeg savnet 
mamma veldig og forsto ikke hva han mente 
med å si sånt. Jeg var veldig redd da vi dro 
over Vestfjorden, alle var på dekk, jeg hadde 
redningsvest, det var kaldt, mørkt og tenk 
om vi ble bombet? Jeg husker ikke så mye 
fra resten av turen, men da vi kom til Levan-
ger gikk Antona, tryggheten min, av- babyen 
skulle bli født. Men, vi ble forent igjen i Oslo. 

Jeg var bare 4 år da vi ble tvangsevakuert.  
Jeg har noen egne minner, men det meste er 
jeg fortalt. Mor og far og jeg ble evakuert fra 
Hammerfest til Skrova, der mors tante Inga 
Nilsen bodde.. Det var fryktelig dårlig vær hele 
båtreisa. Det ble noen stopp på veien syd-
over, blant annet i Bossekop-Alta. Da vi kom 
til Skrova, ble vi tildelt rom i et gammelt pakk-
hus. Vi var mye sammen med tante Inga og 
hennes familie. Jeg hadde aldri truffet denne 
delen av familien til mamma før. Min mor 
fortalte senere at hennes søster Petra hadde 
etterlyst dem. Tante bodde på Kirkenes og 
ble avskåret fra resten av Norge da russerne 
rykket inn i Øst-Finnmark og tyskerne trakk 

seg ut av Finnmark. Hun visste ikke hvor det 
var blitt av oss og sendte telegram til Skrova 
til kusinen Nelly og spurte om hun visste hvor 
vi var. Jo, hun kunne fortelle at vi var der. Det 
var en rorbu vi bodde i. Da Lofotfisket startet 
senvinters, måtte vi flytte ut. Fiskerne måtte 
få rorbuene. Da dro vi videre sørover og kom 
til Hakadal. Der bodde allerede resten av mors 
familie. Jeg begynte på Hagen skole. Mamma 
ble kokk hos godseier Løvenskiold, og pappa 
gjette kuer på gården. Vi bodde noen år der, 
så flyttet vi til Nittedal og deretter til Oslo. Jeg 
fikk virkelig føle på en omreisende tilværelse 
under mine første unge år. 
 

Kirsti Synnøve Løkkeberg  
(f.Johansen,1940-2014)  
fortalte i 2010:

Sylva, Olaf og Kirsti Johansen I Hakadal. 
Foto utlånt av Marit Johansen.
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Jeg var 9 år. Vi ble evakuert fra Monsnes i 
Storbukt. Den eldste søstera mi het Marie og 
var 14 år, så var det Edvarda på 13 og Marius 
på 12, Asbjørn på 5 år og Borgny skulle bli 3 år.
Evakueringsdagen var det ståk og kaos 
hjemme hos oss. Vi pakka med oss mat. 
Mamma ba oss ta mye klær på. Vi hadde klær i 
mange lag. Det kom tyskere dit ut til oss også. 
Vi hadde en hund og de ville ha navnet på 
den. Den het Spørro. Tyskerten spurte flere 
ganger hva hunden het, og vi svarte. Til slutt 
ble han irritert, han kunne jo ikke «spørre ho». 
Mamma avbrøt og forklarte: «Hunden heter 
Spørro». I tillegg til alt var pappa syk og hvor-
dan skulle vi få han til Stallogargo? Tyskerne 
trampa rundt. De tok pappa mellom seg og 
bar og støtta han helt fram til Storelva. Der 
venta en robåt som skulle føre han til Stallo-
gargo. Borgny ble løfta opp på fanget hans 
og slapp å gå. 

Så gikk vi, potta dingla fra side til side
Vi hadde fått beskjed om at vi skulle være i 
Stallogargo til kl. 18.00. Det var nydelig vær. 
Vi kom oss over elva, det var ingen bro der, 
så vi måtte hoppe fra stein til stein og passe 
på at vi ikke ble våt. Vi fulgte stien igjennom 
Storbukt. Mamma, Asbjørn og jeg gikk i lag. 
Asbjørn var jo bare 5 år og gikk så sakte. De 
andre søsknene mine var store og hadde løpt 
foran med hver sin bylt. Jeg hadde ansvar for 
Asbjørn. Spørro gikk med oss helt til kaia. Jeg 
så naboer på stien foran oss, også hørte jeg 
dem. Det var mye gråt og høy prat. Jeg hørte 
flere som ropte at de ikke ville dra derifra. 
Stadig kom det nye naboer med i den lange 
køen mot Stallogargo. Da vi kom fram, fikk 
ikke Spørro bli med ombord. Fordi pappa var 
syk, hadde han og Borgny allerede fått lugar. 

Det var blending, alt var svart på båten
Jeg husker brentlukta. Jeg mener de hadde 
begynt å brenne hus mens vi enda var i Stal-
logargo, før vi dro ut fra kaia. Det var skjømt 
og flammer syntes godt i mørket. På båten 
husker jeg også den stramme lukta av folk. 
Vi løp rundt overalt. Jeg minnes jeg syntes 
synd på de som bodde i lasterommet. Vi lå 
der på magen og kikka ned på en masse folk. 
Men, vi fikk ikke lov å gå dit ned. Om jeg gikk 
ut av lugaren, fikk jeg streng beskjed om å 
banke på når jeg skulle inn igjen, så de rakk å 
slukke lyset før døra ble åpnet. Det måtte ikke 
komme lys ut fra lugaren. Det var svart over 
alt, man famla seg fram. Vi gikk i konvoi. Jeg 
husker den store, mørke båten foran oss med 
de store bølgene som ble etter den. Så hadde 
vi en båt på hver side. 

Vi ble henta med hest og slede
Vi var innom Tromsø og kanskje flere steder 
før turen endte i Mosjøen. Der lå vi på madrass 
på gulvet i kirka og vi fikk mat, suppe. Vi var 
der flere dager. Da vi dro fra Mosjøen, var 
hverken pappa eller Borgny med oss. Vi fant 
dem igjen på toget. Pappa havnet på Levanger 
sykehus. Vi dro med hest og slede fra opp-
samlingsplassen og ble boende hos veldig 
kjekke folk på Sandvollan. Det var et flott hus. 
På Sandvollan gikk Edvarda, Marie, Marius og 
jeg på skolen. 

Olaug Johansen  
(f. Larsen, 1935) forteller:
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Øyvind (38 år) og Mary (32 år) Pedersen hadde 
hus på bakken i Storbukt. De fikk tvillinger 14 
dager før tvangsevakueringa. Nå hadde de 
6 barn og Lorentz (1933) var eldst. De hadde 
katt. Den kunne de ikke ta med på turen og 
faren tok livet av den selv, så ikke tyskerne 
eller rovdyr skulle ta den. Lorentz husker de 
rodde fra Storbukt til Stallogargo hvor de gikk 
om bord på D/S Bodin. Mens de rodde, kjente 
de det drønna under båten. Faren likte det 
ikke og kommenterte det. Han fortalte at det 
var tyskerne som sprengte bruer, stolper og 

at det ga gjenlyd i havet. De fikk lugarplass, 
lengst fremme i skipet. Lorentz husker at Sol-
veig Andersen hadde med seg sønnene Jan 
og Willy og var gravid. Hun fikk også lugar-
plass. Moren til Lorentz fortalte senere om 
turen at begge tvillingene hadde kikhoste. 
Hun satt med et barn på hver arm. Ferden var 
livsfarlig. Båten kunne når som helst bli skutt 
i senk av britiske (allierte) krigsfly, siden den 
hadde tyske skip både foran og bak. Da var det 
bare «å legge alt i Guds hender». Familien til 
Lorentz ble evakuert til Røra.

Elbjørg Ovedie Kamilla Vollan (1929-2015), 
Milda blant venner, bodde på Skjelgos i Stor-
bukt sammen med tanten Kristine Gunhild 
(38 år) og hennes mann Olaf Ingvald Erik-
sen (45 år). Hun hadde mye slekt i Storbukt. 
Elbjørg og jeg satt ofte på kjøkkenet hennes 
og pratet om gammel og ny tid. Sommeren 
2011 snakket vi om tvangsevakueringa slik 
hun opplevde den. Milda var 14 år. Det som 
var fælt, sa hun, var at alle dyra ble samlet, 
skutt og slaktet rett foran dem. Folk skrek, 
dyra skrek. Den forferdelige blodlukta blandet 
seg med kruttlukta og hang i lufta over hele 
tunet. Anna-Nikolina Larsen (52år) på Nesset, 
hadde en sau som het ”Storbrilla”. Den holdt 
hun rundt, som om hun ville beskytte den 
med livet. Kyrne ble henta, men stritta imot, 
som om de visste at noe var skrekkelig galt. 
Tyskerne dro dem i halen ut av fjøsen. Det var 
en brutalitet de aldri hadde sett før. Olaf Erik-
sen og Kristine tok med hunden sin sørover. 
I Harstad solgte Olaf hunden for 4 kr. Noen 
guttunger kjøpte den. Så gikk Olaf om bord, 
båten skulle gå og, hei der var bikkja ombord 
igjen. Underveis blåste den over bord og hang 
etter halsbåndet – men overlevde. I Trøndelag 
ble den overkjørt av en tysk bil – men over-
levde. Den ble med tilbake til Storbukt etter 
krigen, og levde i enda mange år. 

Lorentz Antonius Aksberg (1933-2021) har fortalt:

Elbjørg Ovedie Kamilla Vollan 
(f.Hansen,1929-2015) har fortalt:

Elbjørg Ovedie Kamilla Vollan (1929-2015)
Foto utlånt av Merete Vollan, Judith Vollan og 
Harry Johansen
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Kona til Fritjof Karlsen het Hansine Karlsen 
(1896-1989). De bestyrte telefonsentralen, 
posten og d/s ekspedisjonen på Stallo-
gargo. På sine gamle dager, skrev hun ned 
noe av det hun opplevde i forbindelse med 
tvangsevakueringa:

Ja, så kom den forferdelige dagen 3/11-1944 
da hele bygda vår ble fraktet som dyr i en liten 
lokalbåt, ukjent hvor hen. Vi hadde dagen før 
fått beskjed fra lensmannen at vårt hus skulle 
ta imot folk fra utkanten av bygda og etter 
hvert ble det jo nokså folksomt. Båten skulle 
komme klokka 12. Imens kom der også en 
flokk med tyskere, som tok kjøkkenet i vold. 
Stekte og braste, tok hva de fant i skap og 
hyller av våre ting. En av dem spurte meg om 
jeg hadde sukker. Jeg bare så på han og tenk- 
han rødmet. Noe av det siste jeg gjorde før vi 
dro fra Stallogargo tvangsevakueringsdagen, 
var å kaste alle de hermetiserte syltetøyglas-
sene ut gjennom husdøra.

Båten kom ikke før kl 17, og så rart det enn 
høres, det var nærmest en lettelse. Båten var 
registrert for 150 personer og vi var ca.300. 
Folk lå overalt. Da vi skulle gå måtte vi skritte 
over liggende mennesker. Vi hadde jo våre 
pasienter med, og jeg var så heldig at styr-
mannen etterlot oss postlugaren hvor også 
en nabofamilie fikk være. Pasientene ja, 
mannen min ringte tvangsevakueringssjefen i 

Hammerfest og spurte hva vi skulle gjøre med 
dem. «La de bli igjen» ble det svart. «Nei», 
sa mannen min, vi leverer ikke tre vergeløse 
kvinner blant en horde med tyskere». Vi tok 
dem med og fikk overlevert dem i Tromsø. 
Det var mange viderverdigheter på veien, blir 
for langt å skrive om det her. Jeg hadde noen 
venner i Drammen og telegraferte i Tromsø 
om et foreløpig bosted hos dem. Etter 2 timer 
kom svaret: «Hjertelig velkommen!»

Det tok 10 døgn hvor vi omtrent ikke var av 
klærne. Men så var vi endelig framme og fikk 
hjertelig mottakelse. Vi ble hos dem til i juli 
1945. 

Alle mennesker var enestående mot oss. Vi 
eide ingenting, men det ble rusket sammen 
forskjellig så det klarte seg. Men en svær tid 
var det. 

Mannen min meldte seg på postkontoret i 
Drammen og fikk arbeid der med en gang. 
Tror de laget en stilling for at han skulle få 
den. Freden «brøt ut» 8.mai og folk gratulerte 
oss, for nå kunne vi jo reise hjem?

Far, som jeg kalte mannen min, reiste oppo-
ver, men der var jo bare ruiner! Alt var brent 
og sprengt. Deler av grunnmuren lå langt 
bortover jordet. Det eneste som sto igjen var 
vannspringen, uten kran, som sto og rant.

Hansine Aminda Karlsen (f. Myrbakk, 1896-1989) har fortalt:

Fra v. Hansine Aminda, Ernst Haltan, Fritjof, Eilif Fritjof 
og foran Reidun Elisabeth. 
Foto utlånt av Reidun Stenseth.

Fritjof Karlsen sitt hus i Stallogargo. 
Foto utlånt av Reidun Stenseth.
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Jeg var 5 år den gangen. Dagen vi dro husker 
jeg veldig godt. De fra Hanselv hadde masse 
barn og Everine Sletten gikk med Karin. 
Mamma Oliva kokte uer til middag denne 
siste dagen på Stallogargo. Da maten var 
spist, fikk alle kaste tallerkenene ut av vin-
duet. Etterpå sto vi og så på når tyskerne kom 
ut av fjøsen med dyra og brente det. Huset 
sto i flammer. Jeg gråt så forferdelig – jeg 
var så glad i dyra våre. Pappa Fritjof tok tak 
i melsekken og dro den helt bort til kaia da 
vi var klar til å dra. Han hadde stripete dress 
på, han hadde pyntet seg for turen. Det siste 
mamma gjorde, var å hente inn klesklypene 
fra klessnora. Jeg hadde akkurat fått en fin 
bøtte av henne som jeg brukte til bærsanking. 
Den var akkurat min størrelse og i fine farger. 
Jeg la alle klesklypene i den og ville ta de med 
på turen. Mamma nektet meg det, ikke snakk 
om at jeg fikk ta med en bøtte med kleskly-
per. Spannet ble stående igjen i gangen da vi 
gikk. Under krigen hadde tyskerne beordret 
at vi måtte ha tyske soldater boende på loftet 
hos oss. Geværene sto i gangen. Mamma 
hadde sagt til dem å låse de inn i stedet og 
det ble gjort, så de ble låst inn. Jeg husker lite 
fra båten. Vi gikk i konvoi. Vi var jo unger og 
forsto ikke hvor farlig det var. Det var masse 
mennesker ombord. Vi syns det spennende. 

Da vi kom til Tromsø, skulle mamma og svi-
gerinna Magnhild Johansen besøke tante 
Karoline i Skankesmuget. De kom ikke tilbake. 
Jeg husker vi stod ved rekka og så bekymret 
etter dem. Båten var klar og skulle gå videre 
og der kom de løpende helt i siste liten. 
Familien hadde lugar helt til Bodø. Da måtte 
vi flytte på lugar med pappas bror Hjalmar 
og Alma. Da vi kom til Sandnessjøen fikk vi 
suppe, ble avlusa og sendt videre sørover. Vi 
endte opp på Sandvollan. Erling og Magnhild 
Johansen ville at vår familie skulle bli med til 
Østlandet. Nei, sa han pappa, han skulle være 
nærest mulig nord. Han skulle raskest mulig 
nordover og hjem. Slik gikk det også. 

Fredag 3.november, den dagen alle hadde 
trodd aldri ville komme, var nå en realitet. Den 
grusomme sannheten hadde gått opp for de 
voksne mens de ble hundset av gårde til kaia i 
Stallogargo. Huset deres ville bli brent. Enten 
ble det satt fyr på mens de så på eller det ble 
satt i brann da de snudde ryggen til.

D/S Bodin lå ett døgn til kai i Stallogargo. De 
ventet på noen samer som skulle med. Laura 
Johansen (55 år) hadde dratt med seg kua 
helt til kaia. Hun var klar over at den ville blitt 
skutt av de tyske og soldatene. Det var enklere 
at den gikk til kaia sjøl enn at de skulle bære 

kjøttet. Det fortelles at Mathias Mathisen hjalp 
med å dra kua inn i båten. Der ble den slaktet, 
partert og tilberedt til måltid i byssa på turen 
sørover. Mathias ble ikke med D/S Bodin. Det 
skulle vise seg senere at han tok hyre på en 
annen tvangsevakueringsbåt som het M/K 
Linnes og var eid av Nils E. Nilsen i Lille Ler-
resfjord. Familien var ikke klar over dette. Ut 
fra denne etterlysningen jeg fant i «Budstikka- 
meldingsblad for evakuerte» leser vi at faren 
etterlyste ham. M/K Linnes var rekvirert til 
å frakte evakuerte bort fra Finnmark. Vi har 
ingen opplysninger hvem den fraktet, og hvil-
ken rute den hadde. 

Rigmor Margaret Herdis Kristiansen 
(f.Johansen,1939) forteller:

D/S Bodin tok alle med bort fra Stallogargo. 
Antona Margrete og Rolf Karl Johansen har fortalt:
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1. oktober 1944 var det registrert 1869 perso-
ner i Kvalsund som skulle tvangsevakueres. 
Lørdag 4.november forlot de Stallogargo. 
Uansett hvilken vei folk så, sto hus i brann. 
D/S Bodin lå noen minutter ute på sundet, 
kursen var lagt til Hammerfest først. Skipet 
var overfylt, de skjønte ikke hvordan de skulle 
få med flere. Fritjof Karlsen hadde flere pasi-
enter i sin husholdning. Det var blitt bestemt 

fra tysk hold at disse skulle til Hammerfest og 
bli evakuert med asylet og sykehuset. Dekket 
var fylt med folk som ville se og ta farvel med 
hjemplassen. Mange hadde gått ned i lugaren 
de hadde fått utdelt. Alle menn og større barn 
hadde fått plass i lasterommet, all bagasje var 
plassert og surret på dekk. Ungene sto nær-
mest rekka. Serine Wittsell (f.Johansen,1941) 
var snart 3 år og fortalte at hun husker at hun 

Dette er en etterlysning som sto i 
«Budstikka meldingsblad for  
evakuerte». Det var helt naturlig at 
familier kom fra hverandre under de 
kaotiske dagene i november 1944. 
Med den teknologien som var på 
denne tiden, var «Budstikka» en flott 
plattform å lete etter sine slektninger 
i. Mathis Mathisen fikk kontakt med 
sin sønn. De ble gjenforent i Hakadal.

D/S Bodin er malt av  
Charles Andersen, Hammerfest

Kom la oss bygge opp det gamle hjemmet 
Marit Johansen forteller:
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sto der sammen med faren Rolf Karl og så 
hus som brant. Onkelen John (14 år) sto ved 
siden av og trøstet henne, hun likte ikke å se 
at det brant overalt. Reidun Stenseth fortalte 
at hun også sto der på dekk. Hun var 13 år. På 
land satte tyske soldater fyr på husene, fjø-
sene og fjærahusene. Lemlestede og døde 
dyr lå igjen rundt på tomtene de passerte. 
Hun husker hvor stille hun syns det var. Hun 
husker brent-lukta. Så begynner plutselig 
noen å synge på en slager som var populær 
på denne tiden og etter hvert stemte alle i. 
Etter 75 år husker enda Reidun refrenget. Det 
sang hun da min søster Tone Longo og jeg, 
Marit Johansen, var på besøk hjemme hos 
henne i Holmsbu. Det å ha refrenget gjorde 
at det var enklere for meg å lete etter sangen 
på internett og jeg fant den. Elisabeth Misvær 

og jeg har et samarbeid i prosjektet «På sporet 
av Arahavde» og tilpasset teksten og musikk. 
Det er jo helt fantastisk at denne sangen er 
bevart for ettertiden. Noe som er tankevek-
kende, er at alle mine slektninger, både på min 
mors og fars side, sto sammen der på dekk 
og sang. De så at husene brant, så døde dyr lå 
overalt, blod og røyklukt hang som tåke over 
alle. Men de sang. I dag, i vår tid 2021 er det 
helt absurd å tenke på det de opplevde. De 
stod og sang, mens alt forsvant rundt dem; 
Se naturen hviler for ditt øye. 

Reidun Stenseth forteller at hun ble stående 
lenge ved rekka på D/S Bodin og se. Hun så 
huset til tanten Else Dagenborg på Sjåhol-
men brant og det samme med internatet i 
Rypefjord da de passerte Rypefjord på tur til 
Hammerfest. 

1. oktober 1944 var det registrert 3898 perso-
ner som skulle tvangsevakueres derfra. 

Under særdeles uverdige forhold, levde 
noen hundre mennesker sammen i 14dager
Reidun var venn og jevngammel med Ann-
veig Mathisen (1932) og Henny Mathisen 
(1933). Hun hadde fått en minnebok i burs-
dagsgave da hun var 13 år i mars. Den hadde 
hun tatt med seg og på turen skrev vennin-
nene i minneboka hennes. De satt sammen 
og koste seg med boka og hverandre slik barn 
gjør og var noen minutter i sin verden, hvor 
krigen ikke hadde noen plass.

Henny Mathisen satt nært og tett inntil faren 
og onkelen Ola, helt nederst i båten. Det var 
en spesiell trygghet. Hun satt der de satt. Det 
var en forferdelig tur, mange voksne mann-
folk pratet høyt og mye. Det var som den ene 
hisset den andre opp. Alle var usikre og få 
visste hva som skulle skje. 

Randi Olsen (1932), datteren til Borghild og 
Albert Olsen, forteller at hun, moren, broren 
(1 år) og søsteren (51/2 år) delte lugar med 
min mor Antona Margrete Johansen og dat-
teren Serine på D/S Bodin. I tillegg kom det en 
samekvinne inn til dem. Hun hadde vært på 
butikken i Stallogargo og ble nektet å gå hjem. 
Hun fikk ikke varslet sine folk hva som hadde 
hendt med henne. Randi og søsteren fikk dele 
overkøya. Der satt de hele tiden mens de var i 
lugaren. Hoppet de ned på gulvet, måtte de gå 
helt ut. Lugaren var overfylt. Faren hennes satt 

Se naturen hviler for ditt øye,
kan du se hvor vakker dalen er,
der hvor fjellet ruver mot det høye
lå en gang det hjem vi hadde kjær.

Alltid har vi elsket dette stedet
helt til ordren kom den mørke natt,
Tomter bærer merker etter branner
Stedet ligger øde og forlatt.

Tror du at de lykkelige dager
kunne komme til oss her på ny
Vi skal rydde opp de gamle tomter
bygge opp et hjem som gir oss ly.

Refreng: 
Kom la oss bygge opp det gamle hjemmet,
jeg skjønner jo at det er det du vil
og jeg vet at vi må aldri glemme,
Stallogargo der vi hører til

Kom la oss bygge opp det gamle hjemmet,
jeg skjønner jo at det er det du vil
og jeg vet at vi må aldri glemme,
Stallogargo der vi hører til

og jeg vet at vi må aldri glemmme,  
det er her vi alle hører til.

Lytt til sangen, framført 
av Elisabeth Misvær og 
Andrej Stepanov.
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i fengsel på denne tida, så mora måtte greie 
seg selv ved hjelp av slektningene sine. Det 
var bare gravide kvinner med små barn som 
fikk lugar. Antonas bror John (14 år) var ofte 
innom husker hun. De to var like gammel og 
hun syntes han var veldig kjekk.

De lå på kullsekker
Min far Rolf Karl Johansen (1912-2001) for-
talte at han lå på kullsekker i maskinrommet. 
Alle hadde fått utdelt et pledd/ullteppe som 
de hadde ansvaret for, men for de som ikke 
hadde tatt med sovepose eller egne tepper, 
ble det både kaldt og hardt. Mannfolk og store 
barn var samlet en plass. Kvinner og små barn 
fikk sengeplasser i lugar. Alle ble ved jevne 
mellomrom beordret på dekk. Da gikk flyalar-
men. Fly kjørte over og de måtte se at dette var 
en sivil båt. Mora til Arthur Klemetsen, Berit, 
døde på turen og ble båret i land i Mosjøen. 
Det å se at naboen ble båret av båten, gikk 
hardt innpå Henny. Hun visste jo ikke om hun 
var død eller syk, men nå var hun borte. 

Det var en stor, rettmessig frykt for miner. 
Store deler av Finnmarkskysten var blokkert 
av doble minebelter. Lokalkjente skippere 
visste hvor disse minebeltene var, det var bare 
den indre leden som var farbar. Drivminer 
var også noe alle fryktet. I uvær slet de seg 
og kunne dukke opp hvor som helst og var 
en konstant fare. 

«D/S Bodin» og «Storøy» gikk i konvoi 
sammen sørover. 
Turen gikk videre sørover for de tvangs- 
evakuerte. De kom til Tromsø først. Der fikk 
ingen gå i land uten spesiell tillatelse. Da de 
etter noen dager kom til Bodø, ble det avlu-
sing i Frimurerlosjen. Annveig Mathisen 
(1932) har et klart minne av dette. Det viste 

seg at da hun senere kom til Bodø tidlig på 
1960tallet og var gift med Ingvald, kjente hun 
seg igjen. Der hadde hun vært før, der hadde 
hun minner fra. Videre sørover bar det, neste 
stopp og endepunkt så langt var Mosjøen. 
Der fikk de mat, nok en gang ble de avluset 
og nå gikk turen videre med tog. Jeg, Marit 
Johansen, besøkte en eldre dame i Mosjøen i 
2009. Hun husket de dramatiske dagene godt 
og fortalte at hun var ung dame og jobbet 
på hotellet da skip etter skip kom til Mosjøen 
med de tvangsevakuerte. Hun fortalte om 
mylderet av mennesker, lydene, kaoset, og 
at folk ble skipet i busser for å bli kjørt opp til 
toget som skulle frakte dem videre sydover. 
Henny Andersen forteller at hun husker spe-
sielt godt at søsteren Antona Margrethe gikk 
av toget i Levanger. Det satte mange tanker 
i sving. Hun var 11 år og tenkte tilbake på 
da hennes egen mor døde. Tenk at Antona 
måtte forlate dattera i Levanger. Henny savnet 
moren skrekkelig. Antona fødte sitt andre 
barn, Reidar Johansen, i Levanger. Resten 
av følget tok seg av datteren Serine og dro 
videre til Melhus. Der var det et stopp med 
bespisning, ny registrering av alle og hvor de 
forskjellige skulle. Alle fikk utdelt reiseniste. 
Våre folk dro videre med «vanlig» tog, et tog 
med kupeer, til Oslo etter et par dager. Der 
ventet Ida Stenanger (f.Mathisen,1912-1989) 
spent på dem. Hun var Mathis Mathisen sin 
datter og hadde ordnet et midlertidig hjem 
til dem i Hakadal.

Utdrag fra «Budstikka», et hefte med informa-
sjon om og til de evakuerte, viser at Mathis 
Mathisen (med 7 personer i sitt følge) og Ole 
Mathisen (broren) var ventet til Oslo, Halvdan 
Svartes gate 14 hvor datteren bodde. Et nytt 
kapittel i Mathis Mathisens livsbok begynte.
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Tekst: Marit Johansen
Det er interessant å vite noe om hvor de for-
skjellige havnet etter å ha forlatt hjemmene i 
Storbukt og  Stallogargo. Slik at det kan bli en 
fortsettelse av tvangsevakuerings-historiene. 
Jeg har tatt utgangspunkt i min egen slekt og 
bruker bruddstykkene av de fortellingene vi 
var så heldige å få høre gjennom oppveksten 
og av eldre gjennom intervju de siste årene. 
Mange i etterkrigsgenerasjonen har nok mer 
eller mindre den samme opplevelsen. Våre 
foreldre snakket ikke eller snakket lite om 
tvangsevakueringa. Det tynnes stadig i rek-
kene. Da mine foreldre døde, ble jeg veldig 
klar over hvor lite vi visste. Jeg begynte å 
oppsøke eldre som hadde opplevd krigen 
og tvangsevakueringa. Slik vokste det fram 
et bilde av hvordan livet var for generasjonen 

før oss. Vi er heldige og har dokumenter som 
underbygger datoer og steder de har passert. 
Vi er også heldige som har bilder av livet i 
Storbukt fra tiårene før de ble tvunget derifra.
 
FRED- GLEDE ELLER SORG

Fredsdagen kom 8.mai 1945. Mange finn-
markinger har sagt at det ikke var et stort, 
jublende hurra den dagen. Det var slett ikke 
bare glede. Folk hadde mistet alt, de levde 
usikkert der de var og visste ikke hva de ville 
møte i Storbukt/Kvalsund om de dro hjem. 
Hjem det ville de! Jeg vet lite om hvordan de 
som ble tvangsevakuert fra Storbukt hadde 
det på de plassene de ble tvangsevakuerte til. 

Jeg vet også lite om hvordan det var å komme 
tilbake til gjenreising. Familien vår, som også 
ble tvangsevakuert fra Storbukt, fikk midlerti-
dig boplass i Hakadal og Oslo, og ble boende 
der enda et års tid etter fredsvåren. 

Torill Engan har noen betraktninger rundt 
fraværet av jubel fredsdagen i fra Kirkenes: 

Vi så på TV fra en eller annen minnemarke-
ring den 8. Mai mens mamma levde. Alltid 
med bilder fra et jublende Oslo. Husker du 
den dagen på Kirkenes, mamma? Var det mye 
jubel? spurte jeg. Jubel? Herregud, hva skulle 
vi juble for? Vi hadde jo ingenting. Ikke hus, 
ikke mat, en ruinert by fra høsten 1944 og til 
fredsdagen. Det var alltid en stor kontrast til 
jubelen på Karl Johan. 

Henny Mary-Ann Andersen fortalte at hun 
var 12 år, og husker at søsteren Annveig 
Serine som bare var året eldre, fikk være 
med til Oslo for å oppleve fredsrusen. De 
store søsknene tok toget fra Hakadal stasjon 
til Oslo. Hva de møtte i byen av syngende, 
glade mennesker, har vi sett dokumentert 
mange ganger. Henny, faren, onkelen, søs-
teren Antona og hennes mann Rolf, ble i 
Hakadal. Denne dagen var det laget i stand 
en tilstelning på Elvetangen, litt lengre ned 
i bygda. 

FETETUR TIL SVERIGE OG DANMARK

Somrene 1945 og 1946 fikk barn fra både 

Gjenreising av Storbukt

Henny og Annveig på «fetetur» 
i Danmark etter krigen
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Finnmark og Oslo tilbud om feteturer til 
Danmark og Sverige. Redd barna og Forenin-
gen Norden var blant de organisasjonene 
som betalte/organiserte slike turer - de var 
foreninger som arbeidet for å fremme felles 
nordisk kultur, samfunn og historieforstå-
else. Skoleelever fra blant annet Kvalsund fikk 
skoletilbud i Finnfjordbotn, lærer Leiros seilte 
rundt og hentet elever med seg dit. En del 
elever fikk tilbud om og dro på Danmarks-tur 
derfra. Barn i Øst-Finnmark fikk tilbud om tur 
til Sverige og Østlandsbarn fikk tilbud om tur 
til Danmark. Oppholdene varierte fra 6-7 uker 
til 6-7 måneder. Det var minnerike turer, som 
mange fortalte at de tenkte tilbake på med 
glede. Flere beholdt kontakten med vertsfa-
miliene i tiår etter hjemkomst

FREDSGLEDE MED STORT BRYLLUP 

I fredsrus og glede over livet og kjærligheten 
inviterte Trygve Høydahl (1919-1986) og Kate 
(1925-2003) hele slekta til bryllup. Bryllupet 
ble satt til lørdag 1. juni 1946 og selskapet 
var i et lokale oppe i Hakadal. Denne festen 
var med på å binde slekta sammen igjen. 
Trygve hadde vært krigsseiler, blitt torpe-
dert 3 ganger under krigen for så å bli sendt 
til Narvik for å passe på tyske krigsfanger. 
Kate hadde opplevd krigen i Finnmark, blitt 

tvangsevakuert uten nære voksne og vært i 
Tyskland like før 1945. Det de hadde sett og 
opplevd skulle viskes ut av èn jublende dag 
sammen med alle sine kjære slektninger. Det 
ble tatt et bilde av brudefolket og alle gjestene. 
En flott dokumentasjon som viser at Stor-
bukt-slektningene enda var sørpå. Mathis 
Mathisen var der med mange av sine barn. 
 
GJENREISING, STORBUKTFOLKET VAR 
ENDELIG TILBAKE. 
Vi i Arahavde har alle røtter fra Storbukt i 
Kvalsund. Selv om vi har våre liv og boplasser 
andre steder i landet, har alltid tilknytnin-
gen til Storbukt vært sterk. Familien vår ble 
tvangsevakuert sammen med resten av 
naboene 4.november 1944. I dag kan vi bare 
stille spørsmålet om hva det var som gjorde at 
noen kom tilbake og andre ikke da det ble fred 
og mulig å reise nordover igjen? Hvordan ble 
livet for de som kom tilbake? Hva slags sorg 
ble det for de som valgte å bli igjen i Sør-
Norge? I Storbukt sto det bare brannmurer 
igjen etter tyskernes herjinger. 70 personer 
ble tvunget vekk fra sine hjem med vegger og 
rom fylt med minner og bort fra fjøs fylt med 
umelkede husdyr. Det gode livet de hadde 
opparbeidet seg gjennom mange tiår for-
svant over natten.   

Hakadal: Bildet er utlånt av Marit Johansen.



35

SIVIL ULYDIGHET BLE EN UTFORDRING
For de som hadde reist så langt som til Sør-
Norge, var det bare tog og Hurtigruta som 
kunne frakte dem hjem igjen. Mathis Mat-
hisen, broren Ole Mathisen, barnebarnet 
Kåre Mathisen og sønnene John og Mat-
hias Mathisen, tok tog til Trondheim fra 
Oslo-Østbanen. 16. juli var de i Trondheim. 
Hurtigruten brakte dem videre nordover. De 
ville bygge opp hjemmet og bo i Storbukt. 
«Flyktings-og fangedirektoratet i Trond-
heim» kontrollerte alle fem før de fikk dra 
videre nordover. Det ble tatt skjermbilde av 
lungene og gjort generell helsesjekk av hver 
enkelt. Da fikk de hygienekontrollbevis. Det 
var forbudt for kvinner og barn å dra så tidlig 
etter freden. Myndighetene hadde vurdert 
at minefaren var for stor. Sivil ulydighet ble 
en utfordring. Det er dokumentert at 40 % av 
de evakuerte fra Finnmark reiste hjem alle-
rede første sommeren etter krigen, og ved 
utgangen av 1946 hadde omkring 90 % av 
befolkningen returnert til hjemplassene. Den 
spontane tilbakeflyttingen var problematisk 
fordi alt manglet: materialer, transport, hånd-
verkere og penger. I tillegg hadde tyskerne 
etterlatt 90000 stridsvogn- og personalmi-
ner. Tusenvis av miner i havet var revet løs 
fra minebeltene de hadde satt opp i løpet av 
krigen. 

NABO ETTER NABO KOM TILBAKE
Under tvangsevakuering høsten 1944, ble alle 
som bodde i Storbukt tvunget til å bosette 
seg i byer og småsteder rundt i hele landet. 
Steder de færreste hadde noen relasjon til. 
Da freden kom, begynte de å vende tilbake 
til sin nedbrente bygd for å begynne på gjen-
reisingen. Det var mannfolk som var av de 
første som kom tilbake. Tog og Hurtigruten 
brakte dem hjem. Den generelle helsesjekken 
i Trondhjem var obligatorisk. Var alt i orden 
ble det utstedt et hygienekontrollbevis. Veien 
hjem lå åpen, og de kunne fortsette sine liv i 
Storbukt. Myndighetene tenkte at det kanskje 
ville bli et problem å få finnmarkingene til 
å reise tilbake, etter at de å ha opplevd «det 
gode liv» sørpå, men der tok de smertelig feil.

EN ETTER EN VENDTE FAMILIENE  
TILBAKE TIL STORBUKT
De første som kom til Storbukt, var Hans 
Leonard Olsen (Olsen Hansen) og Anna-Ni-
colina (Larsen). De hadde vært på Sandvollan 

i Trøndelag. Omtrent samtidig kom Aron 
Klemetsen og hans folk opp fra Majavatn og 
Røra. Olaf Eriksen kom. Min bestefar Mathis 
Mathisen, hans bror Ola, barnebarnet Kåre og 
sønnene John og Mathias kom fra Hakadal 
sommeren 1946. Min far, Rolf Johansen, kom 
kjørende opp fra Oslo sammen med broren 
Sverre og hans lille familie. Solveig og Anders 
Andersen og 3 barn kom opp fra Inderøy- 
Kirknesvågen i 1946. Nils Andersen kom 
sammen med kona Hilda og hennes sønner 
Isak og Henry fra Jørstad i 1946. Mathis Sand-
berg fulgte etter med sine folk i 1947 og i 1947 
ble «Storbrakka» reist innerst i Storbukt. Litt i 
overkant av 30 personer kom tilbake i denne 
perioden. 

Det var 70 personer som forlot Storbukt  
3. november i 1944. Det kom ikke så mange 
tilbake. Veldig mange hadde et brennende 
ønske om å bygge opp hus og hjem igjen. 
Selv om mange familier kom til Kvalsund, 
ble ikke alle å bygge i Storbukt. I tillegg ble 
mange igjen sørpå av ulike grunner. 

Jeg har laget en oversikt over hvor de for-
skjellige hadde blitt tvangsevakuert til, basert 
på informasjon fra «Budstikka meldingsblad 
for evakuerte».

Navn Antall 
personer

Sted

Oluf Larsen 8 Røra

Anders Andersen 5 Inderøy 
- Kirknesvågen

Nils P. Andersen 4 Jørstad

Torstein Johansen 4 Trondhjemsveien 
109, Oslo

Øyvind Pedersen 7 Røra

Klemet Paulsen 5 Røra

Mathis Sandberg 3 Åsa, Jørstad

Sverre H. Johansen 3 Oslo

Aron Klemetsen 6 Majavann – flyktet 
til Sverige

Mathis Mathisen 7 Halvdan Svartes-
gate 14, Oslo

Ole Mathisen 1 Halvdan Svartes-
gate 14, Oslo

Rolf Johansen 3 Oslo

Leonard Olsen 
(Hansen)

2 Sandvollan

Olav Eriksen 3 Røra
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KRIGSSKADEERSTATNING -GEVINST 
ELLER TAP?
Fra 1946 begynte to helt forskjellige liv for 
vår store slekt. En del av familien valgte å 
leve og arbeide med gjenoppbyggingen i 
Storbukt, en annen del av familien ble igjen 
i Oslo. I Storbukt startet de bokstavelig talt 
fra bunnen. Fem mannfolk i forskjellig alder. 
Bare husmuren og fjøsmuren sto der og tok 
dem imot da de kom. 
 
La de presenning over de gamle murene? 
Hvordan holdt de varmen den første tida, 
hvordan kokte de mat? Det ble aldri snak-
ket om hva de opplevde da de kom. Det har 
blitt fortalt at alle lette etter plank og rekved 
i fjæra. Alt ble tatt vare på, alt kunne komme 
til nytte. De rotet sikkert igjennom sine egne 
branntomter, både husmuren og fjøsmuren 
og tok vare på det som kunne brukes. Vi vet, 
gjennom hva tidsvitner har fortalt oss, at 
andre også hadde gjort det før de kom til-
bake selv. Mange lette ikke bare igjennom sin 
egen branntomt, men også andres. Det var 
stor nød og mangel på alt, og hver minste lille 
ting som ble funnet i en branntomt, kunne 
brukes. Det svenske Røde kors delte ut klær 
og husholdningsartikler. 

Det var vedtatt en krigserstatning til de som 
mistet hus og hjem i tyskernes forferde-
lige nedbrenning 3.november 1944. Mathis 

Mathisen ble tilkjent 13.487 kr i krigsskade-
erstatning, en grunnerstatning. Vi vet ikke 
om det var det som ble utbetalt. Det tilsvarer 
i 2021, 304 147 kroner. Han ble også tilkjent 
et tillegg på 340 kr for løsøre, som tilsvarer 
7081 kr. i 2021 kroner. Selve eiendommen 
Johannesplass hadde de taksert til 1500 kr 
som tilsvarer 33827 kr. i 2021. Det var bare 
den som eide huset, som fikk erstatning. Slik 
var reglene den gangen og er enda slik i dag. 
Det ble delt ut rekkefølge for å få «Gjenrei-
singshus». Et slags lotteri. Isak Johannessen 
fortalte at Nils Andersen i Storbukt, fikk kjøpt 
sitt hus slik. Det kostet ham kr.1800 som er 
40 592 kr. i 2021. 

Etter hvert ryddet Mathis, sønnene og broren 
Ola ut alt avfall fra kjelleren og satte tak over 
den gamle husmuren. Der bodde de mens 
de bygde en liten kåk på muren. I kjelleren 
var det nå plass for Solveig og Anders Ander-
sen som var kommet opp fra Trøndelag. De 
fikk leie rom der. To barn ble født der nede, 
både en liten jente, Synnøve og en liten gutt 
Alf Bjørnar. Synnøve døde som spebarn. Alt 
de trengte av mat og materialer, ble fraktet 
med båt fra Kvalsund. Det var ingen bilvei 
til Storbukt.

Ut fra dokumenter vi har bevart, ser vi at ting 
tok lang tid den gangen som idag. Byråkratiet 
arbeidet sakte. Vi har en del korrespondansen 

Muren fra Johannesplass.  Gjenreisningshuset er bygd ved siden 
av muren. Foto: Anders Nesse

Fjøsmur fra Johannesplass i Storbukt
Foto: Anders Nesse
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mellom Mathis Mathisen og Krigsskadetryg-
den, Husbanken og Finnmarkskontoret. 
Erstatningsberegningen viser at han fikk 
erstattet: Stue og fjøs, gamme og 3 sjåer. 
Samlet erstatning ble: 3775,- i 1950. I dag i 
2021 er det ca. 81679,-.

Arbeidslaget var på Hatter og hentet snøgjer-
der som lå igjen etter krigen. De ble brukt 
til brensel. Sommeren 1946 dro Rolf Johan-
sen nordover med broren og hans familie 
med to lastebiler. Begge lastebilene hadde 
påbygd hus på planet. Det var en strabasiøs 
tur, masse punkteringer og vanskeligheter på 
turen. På Sennaland gikk Aksel Hansen foran 
lastebilene og plukka spiker. Snøtunnelene 
over fjellet som tyskerne hadde bygd under 
krigen, var satt fyr på og en del hel material 
og masse spiker lå strødd i veibanen. Spiker 
var bra å ha, de kom til å trenge det. Da de 
kom til Stallogargo, hjalp Rolf broren å bygge 
en bårstue der, et lite hus i en etasje. Sverre 
og Karla hadde fått krigserstatning for huset 
de mistet i 1944. De bodde en vinter, men de 
flyttet sørover igjen. Det var dårlig fiske og 
forferdelige forhold for en liten familie med 
et barn på 2-3 år.
 
HAKEKORS PÅ TO MELSEKKER 
På Stallogargo bodde Anders Spein og kona 
Elen med sin store barneflokk. Datteren Anne 
Marie Johannessen ville dele en historie fra 
denne tiden. Det kan vel ha vært i 1946, da 
gikk mora Elen gravid med Inga. Dette var jo 
etter krigen og stoff og tøyer var dyrt og van-
skelig å få tak i. Elen hadde liggende 2 hvite 
melsekker fra krigen. Aberet var at det var 2 
store hakekors på dem. Hun prøvde alt for å 
vaske bort hakekorsene, sekkene ble vaska, 
kokt, bleika, men hakekorsene ble ikke borte. 
Da var det bare et tjyvtriks igjen og det var 
å bleike på snøen. Vil man ha noe virkelig 
hvitt, skal man bare legge det på snøen, det 
visste Ellen, for var det noe hun likte, var det 
de kritthvite forklærne. 

-Men, Anne Marie, sa mora, husk bare på å 
varsku meg om det kommer folk og ser. 

Den gangen tenkte hun ikke over det, det 
gjorde hun først i voksen alder. Det var nok 
ikke helt greit å vise folk at man sydde av 
tyskermelsekker. Men, det ble en flott kjole, 
forteller Anne Marie videre. 

Foto fra første del av gjenreisingen i Storbukt. Til høyre i 
bildet er Aron Klemetsen sitt hus og fjøs, til venstre i bildet 
Mathis Mathisens hus. Foto privat.

Ola Mathisen ved Storbrakka i Storbukt under gjenreisin-
gen. Foto: privat 

Rolf Karl Johansen på støtfangeren med armen rundt svi-
gerfaren Mathis Mathisen og Arne Reginiussen ytterst til 
høyre.
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STUBB- KALTE DE DET
Margit Nilsen kjøpte en 1 1/2 tonns lastebil til 
sine to tantebarn Rolf Nilsen og Arne Regini-
ussen etter krigen. Det var om å gjøre å kunne 
livnære seg selv. Den første jobben de fikk var 
å hente lik ned fra Sennaland. 

Det var tusenvis av russefanger som hadde 
vært med på å bygge veien mellom Skaidi 
og Alta under krigen. Mange døde og ble 
bare etterlatt der de falt. De måtte i jord 

på en verdig måte. En annen jobb Gerner 
Fredriksen og Rolf Nilsen hadde, var litt mer 
innbringende. Da de tyske styrkene trakk seg 
tilbake i 1944, hadde de kappet telefonstolper 
halvt ned, «stubb» kalte man det. Folk kjørte 
opp, henta med seg og solgte. Rolf og Gerner 
kjørte også opp med lastebilen og plukka med 
seg en del. En plass de kom, der var det en hel 
stabel. De løfta på en duk som lå over. Under 
duken lå en nyslakta rein. 

- Matauk, tenkte de raskt. 

De ble så glad, heiv den 
på planet og kjørte ned til 
Kvalsund. 

HUN LA SEG I LIVBÅTEN 
OG SOVNET DER
I 1947 ble Henny Mary-Ann 
og broren John Mathisen 
med tanten Margit Nilsen 
nordover. Henny var 14 år, 
John var 17 år. De tok toget 
til Trondhjem, og hurtigruta 
derfra. Det var en slitsom tur. 
Henny sov ikke på toget. 

Gjennom «Budstikka meldingsblad for evakuerte», var det stadig etterlysninger av slekt og venner. John 
Nilsen visste ikke hvor det var blitt av sine søsken og deres familier under tvangsevakueringa. Hans bror John 
var blitt evakuert til Klev Jørstad, søsteren Susanne endte opp på Hvalstad i Asker og broren Henrik på Eidsvoll. 
Søstrene hans Nicoline, Margit og Vesla bodde i Oslo, og Inga bodde på Skrova i Lofoten. Tvangsevakuering 
spredte alle familien over hele landet.

Rolf Nilsen og Gerner Fredriksen
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Hun satt på et klappsete i gangen hele veien. 
Da de kom på Hurtigruteskipet M/S Finnmar-
ken, husker hun at hun lette etter en plass å 
legge seg ned og fant det. Hun klatret opp i 
en livbåt på øverste dekk og sovnet der. Nede 
begynte folk etter hvert å lete etter henne. Alle 
var redd hun hadde falt over bord. Rolf Skjel-
nes, en venn av familien, fant henne der oppe 
i den dypeste søvn. I dag er hurtigruteskipet 
M/S Finnmarken en del av Hurtigrutemuseets 
attraksjoner. Jeg tok hurtigruta fra Hammer-
fest til Trondhjem et år og gikk inn og opp 
i skipet.
 
Der hang livbåten. Jeg så for meg Henny 
sovende der og hvordan alle løp rundt og leita 
etter henne. Jeg var også i byssa og kikket. 
Min farmor Emelie Johansen dro nordover 
hvert år etter krigen. Hennes familie bygde 
aldri opp huset i Storbukt. Det var et forfer-
delig savn. Heldigvis hadde hun mye slekt 
som bygde opp sine hus. Både i Storbukt og 
på Sørøya, hvor hun vokste opp og hadde 
flere søsken, var hun velkommen hvert år. 
Hun arbeidet seg nordover hvert år, også på 
M/S Finnmarken. 

«DE FISKA FOR FØDA»
Jeg har laget denne tabellen over hva Mathis 
Mathisen fisket og leverte inn til fiskebruket 
i Kvalsund noen dager i 1947 og 1948. Jeg 
har laget den på bakgrunn av noen kopier 
av gamle innrapporteringsskjemaer som han 
sendte inn til Norges Råfisklag. De viser fang-
stens størrelse, hvilken sort fisk og hvor mye 
han fikk for sin fangst. Han var 67 år på denne 
tiden. Han fikk hjelp av sønnene sine. Mathis 
Mathisen ble boende i Storbukt med sin bror 
Ola og sønnen Mathias. Hvert år kom noen 
av ungene hans nordover på besøk og hjalp 
til med fisket og gjenoppbygging. Husdyr 
hadde de ikke mer. Det hendte de slo jorda, 
men da var det helst for å gi bort/selge billig 
fôr til naboenes dyr. 

DET BLE MANGE ÅR I MIDLERTIDIG BOLIG
Gjenreisinga gikk sin gang. Bygging og tilret-
telegging for å få et godt liv igjen sto i fokus. 
Da Mathis kom tilbake til Storbukt etter å ha 
vært i døtrenes konfirmasjon i 1948, oms-
tilte han seg raskt til et helt annet liv. Ikke 
strøm, ikke innlagt vann, dårlig isolert eller 
ikke isolert bolig. Han var engasjert i å motta 

og svare på brev og holde orden på 
papirmølla fra øvrigheta. De hadde 
holdt ut i mange år i det midlertidige 
hjemmet de fikk i stand i 1946 da de 
kom nordover. Nå ønsket han å gå 
videre og få fortgang i byggepro-
sessen. I Storbukt begynte endelig 
ting å ordne seg. Mathis, broren Ola 
og sønnen Mathias begynte faktisk 
å se lys i tunnelen. Det nye hjem-
met de så lenge hadde ønsket seg, 
var virkelig snart en realitet. Søknad 
om å kjøpe brakke «Håja» ble sendt 
inn sammen med en tegning. Det 

Sort Dato Ant. Kilo Pr kilo tilsammen

torsk 3.juni 1947 108 37,80

lever 3 liter 1,80

Torsk 1.juni 1947 52 1/57 81,64

Råskjær 13 1/82 23,66

Hyse 6 1/17 7,07

Torsk 12.sept 1948 158 2/21 33,18

lever 33 1/45 14,80

Rogn 7 1/45 3,15

Torsk 13.aug 1948 47 2/39 16,38

Guano 180 2/235 55,17
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kan virke som han måtte ta opp et lån. Vi har 
ingen å spørre om det i dag. 

EN TUNG TID
Henny Andersen (f. Mathisen) og søste-
ren Annveig Misvær (f. Mathisen) husker 
begge huset/brakka familien bodde i, mens 
de ventet på gjenreisingshuset. Det var et 
mørkt, fælt hus, tjærebredd og dekket med 
torv utvendig. De ble begge lærere og tok 
vikariater i Kvalsund og Talvik kommune 
tidlig inn på 50-tallet. I fritiden dro de til sin 
onkel og bror.

Bare en måned før Mathis døde i juli 1950 var 
det korrespondanse mellom han og kommu-
nen angående bygging av nyhuset. Alt så ut til 
å gå i orden. Det var endelig deres tur å få satt 
opp gjenreisingshuset. Når det gikk så galt 
at Mathis Mathisen døde denne sommeren, 
så var det bra datteren Ida var der og kunne 
ordne med alt som var rundt begravelsen. Det 
var dyrt å reise og lang avstand så alle barna 
kom ikke i begravelsen. Mathis Mathisens 
hus ble reist med gjenreisingsmidler i 1956, 
men det var ikke på langt nær så stort som det 
som ble brent i 1944. Det ble ikke bygd opp 

hverken fjøs eller naust noe mer. Ikke fikk de 
erstatning for så mange båter han hadde hatt 
før og heller ikke for noen dyr. 

Mathis Mathisen 1880-1950
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Turen nordover startet fra Trondhjem august 
1946- vi ble tvangsevakuert til Trøndelag. Vi 
hadde bodd på Sandvollan- Inderøya- der 
bodde også flere av våre gamle naboer- Fritjof 
Johansen med sine, Ove Mathisen og Mikkel 
Utsi, kona Inger Anna og sønnen Klemet. Jeg 
begynte ikke på skolen her. Det hadde ikke 
vært noen vits å sende meg på skolen der, 
jeg kunne ikke norsk. Hjemme snakket vi bare 
samisk. Skolegangen ble satt på vent- helt til 
5.april 1947.

Først gamme, så ble det båt
Nå ville alle hjem – uansett, det spilte ingen 
rolle hva som møtte dem. Bestefar Johan 
Paulsen hadde de sendt av gårde nordover 
allerede i mai 1946. Bestefar var blitt 74 år, 
men var enda en sprek mann. Han dro for å 
bygge opp igjen gammen på Stangnes. Den 
hadde stått ferdig i 1944 og ble sprengt og 
brent som alt annet i november 1944. Han 
hadde jobba iherdig. Så tidlig som han kom, 
var det en del restriksjoner, blant annet var 
det ikke lov å ta med egen material før byg-
ging og gjenreising starta etter 1945. Da han 
dro hadde han fått med seg en drabelig stabel 
båtbord, han skulle bygde seg egen båt. Det 
som ble igjen, ble gammetak. Det ble et fint 
buet gammetaket. Nå hadde han fått tak over 
hodet og snart båt og da sendte han beskjed 
om bare å ta med senger til alle- hva mere 
trengte man? 

Jeg ble en geitemelker
Pappa spikra kasser hvor vi pakket ned alt av 
varer, saker og ting, klær og ting vi ville trenge 
når vi kom til Kvalsund- Jeg har de kassene 
enda. Vi hadde kjøpt 2 geiter. Tante hadde 
kjøpt èn. I tillegg hadde vi med flere sauer. 
Min far, Anders Spein, var reiseleder for to 
gravide damer og en som nettopp hadde fått 
en datter. Fars søster Inger Anna hadde fått en 
liten datter, min mor ventet sitt femte barn og 
min tante Marie og onkel Jørgen Spein ventet 
sitt første barn. Ellers var det også en drøss 
med unger. Det var litt av et gjeng som gikk 
om bord på Hurtigruteskipet Tordenskjold. 
D/S Tordenskjold var et erstatningshurtig-
ruteskip. Jeg skulle bli 8 år, tvillingene skulle 
bli 5 år, Klemet var 2 år. Pappa var 43 år, 

mamma var gravid og 38 år. Det var jo flott 
at hurtigruten tok med dyr. Men de skulle 
melkes to ganger i døgnet. Mor kunne ikke 
klatre over og ned i den åpne kassen dyrene 
sto i. Ikke tante Marie heller- så det ble min 
oppgave, jeg måtte inn og melke geiten, jeg 
ble en geitemelker. Morran sørga pappa for 
sjøl, jeg tok ettermiddagen. Det ble veldig til 
folkeansamling hver gang jeg skulle melke 
og jeg syntes det var vemmelig med så mye 
folk som så på meg og geitene. 

Jeg så rett ned i frådende sjø
Omsider kom vi til Hammerfest- Vi var vir-
kelig litt av et følge. Sist i august kom vi fram, 
vi hadde bestilt lastebil- han Arthur Simon-
sen skulle hente oss og kjøre oss til Stangnes. 
Merkelig nok fikk vi alt på et plan- Det var 
senger, bord, stoler og alle de hjemmesne-
kra kassene vi hadde klær og saker i. Mamma 
med yngste banet som var bare 2 år inne i 
bilen- alle vi andre på planet- Vi måtte trøste 
hysteriske geiter og sauer. Det var presenning 
over planet, det var litt sur vind, så vi var litt 
beskytta. Plutselig kunne jo været snu i sep-
tember. Jeg kunne ikke dy meg, jeg måtte 
bare kikke ut – vi var kommet til Klinkastupet, 
jeg så rett ned i en frådende sjø. 

Tenk vi fant trebåten onkel hadde smidd
Det var blitt mørkt da vi kom fram. Nå skulle 
alt opp i gammen- det var bare en 20-30 
meter å gå. Vi måtte få alt opp før det ble 
kveld. Jeg var jo eldst og når jeg var ferdig å 
hjelpe å bære, tok jeg guttene ut. Jeg husker vi 
unger snakka om at det ikke kunne være her vi 
hadde bodd– vi var neimen ikke så sikre. Ned 
ved sida av hustomta, rant det en bekk. Den 
var ikke større enn at vi ikke kunne drukne. 
Før tvangsevakueringa hadde onkel smidd en 
fin trebåt til oss. Det var bare en rett planke 
med hull til en mast og et seil, men vi hadde 
lekt mye med den 2 år før. Tenk vi fant denne 
båten, det var jo her vi hadde bodd, vi fikk 
en bekreftelse. Det hadde vært så vanskelig 
å kjenne igjen landskapet når alle husa var 
borte. Det samme hadde pappa sagt da han 
var oppe i 1945. Han hadde vært en tur og 
tatt mål av restene som sto igjen av muren.
 

Tidsvitner forteller
Anne Marie Johannessen (1938) Stallogargo
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Våren 1947 sto brakka klar
Vi bodde i gammen på Stangnes mens brakka 
ble bygd opp i Stallogargo. Muren ble støpt 
rundt og ble litt høyere- det hadde ikke vært 
full takhøyde før- det var bare en potetkjel-
ler. Dessverre vi fikk ikke plassert trappa slik 
vi ville. Vi måtte ut for å gå i kjelleren. For 
så vidt har vi levd godt med det i alle år. Nå 
har jeg vært og henta mye dokumentasjon 
fra offentlige arkiv. Det er artig å kunne følge 
prosessen. Brakka var klar- det var blitt våren 
1947. Vi flytta inn i kåken- tyskerbrakka, den 
hadde mange navn. Tenk nytt hus og større 
plass, det var himmelrike. Vi fikk kjøkken med 
to store vinduer, eget rom til å sove i- alle sov 
der, mor og far, jeg, tvillingene, Klemet og 
Inga, bestefar fikk eget rom. Det var en ytter-
gang eller vindfang, til venstre for døra var en 
kolbinge- til høyre var det plass til dyra – alt 
var i den samme gangen. Før man kunne gå 
ut om morgenen, måtte man måke møkka ut. 
Etter hvert ble fjøsen satt opp på oversida av 
båthuset her. Ellers husker jeg ikke vinteren 
noe spesielt. Jeg jobba mye hjemme, det ble 
mye skole, lite lek. 

Jeg fikk en lillesøster
Båt hadde vi, den hadde pappa kjøpt her, jeg 
har fakturaen enda. Fiskeredskap hadde vi. 
Det var fisker pappa var og nå kunne mann-
folka igjen fiske. I november i 1946 fikk vi en 
liten søster-Inga. Mamma fødte Inga på syke-
huset. Jeg var hjemme med guttene- pappas 
sin eldste søster tok yngste gutten. Pappa var 
her og bestefar var på fiske. Jeg husker vi fikk 
ikke lov å tulle med fyrstikk. En gang vi var 
alene hjemme, pappa var på sjøen, måtte 
jeg bare tenne en fyrstikk. Om det var at jeg 
skulle bruke en stoppenål husker jeg ikke så 
nøye. Pappa hadde sett dette fra sjøen og kom 
rett på land- Jeg fikk en korreks som rett var. 
Jeg har mange ganger tenkt over hvordan 
mamma greide den strenge vinteren, med 
matlaging, spedbarn, en stor ungeskokk, lite 
hus uten innlagt vann og alle dyra som var 
under samme tak som oss i yttergangen. 

Om jeg lærte meg hele alfabetet, skulle jeg 
få begynne i 3.klasse.
5.april 1947 ble jeg innskrevet på skolen her 
i Stallogargo. Jeg begynte med en gang. Det 
var todelt skole- om det var 1-4 og 5-7 klasse 
som gikk sammen, husker jeg ikke så nøye. 
Det var ikke så masse unger på skolen, men 
det var mye unger ellers i bygda. Skolen var 

ved Olli-elva- der Laila bor- dit gikk jeg i all 
slags vær. Pappa fulgte meg den 1.dagen og til 
17.mai feiringen. 17.mai 1947 ble veldig våt. Vi 
hadde fått klær fra Svenskehjelpa. Hvit bluse, 
blått skjørt og en jakke over- alt var nystrøket, 
jeg følte meg så fin. Men det regna sånn, det 
var som å stå under en dusj. Det ble en riktig 
kald opplevelse. Flinke lærere på skolen hadde 
stelt i stand en fin feiring. Jeg mener å huske 
at det var ekstra mat også. Rigmor, Jorunn 
og Karin var på min alder og nære naboer. 
Jeg rakk å få 6 uker på skolen før skoleferien. 
Så fikk jeg en viktig beskjed. Om jeg klarte å 
lære hele alfabetet, 29 tegn, og alle tall opp 
til 100, da kunne jeg få begynne i 3. klasse 
høsten 1947. Jeg hadde en fetter, pappa og 
alle hjemme som hjalp meg å pugge som-
mer-leksene. Jeg lærte alle tall og bokstaver 
den sommeren. Harde bud- men jeg fikk 
begynne i 3.klasse. Det var ganske mange 
barn som kom fra andre plasser enn Stallo-
gargo. Flere barn bodde privat. Fra Sjåholmen 
var det 2 barn, Kargenes 2, Hanselv 3. Alle 
hadde med matpakke på skolen hver dag. Det 
var lite pålegg hjemme, det gikk mest i smør, 
sukker, sirup –hos oss kunne man nesten 
stå ved siden av sirupspannet og se at den 
tømtes. Det ble skole hver dag de ukene det 
var skole- lange skoledager. Hjemme måtte 
gutta hjelpe med fiske når jeg var på skolen og 
vise versa- Vi hadde mange plikter. Det var å 
hjelpe til med fiske og alt rundt det, passe på 
strømmen så ingen falt i havet, ta imot lam, 
bake brød og melke geiter. Jeg hadde veldig 
lite fritid- jeg hadde så mange småsøsken- det 
var farer over alt. Vi bodde farlig nært sjøen, 
og så var det litt biltrafikk. Berit var 3,5år da 
Eli ble født her i nyhuset 1951. Nå var vi 7 barn 
mellom 0 og 13 år. 

I strømstilla kom alt tømmeret til nyhuset 
på land
Lorentzen starta butikk her, men, de var ikke 
så lenge – jeg minnes han som en litt mutt 
person. Etter han kom Brevik, kanskje i 1950. 
Fru Breivik var jordmor og han sjøl hadde 
butikken, Ingolf og Signe Johansen hadde 
post og telefon. Nå var vi godt berga i bygda. 
I 1947 kom det her huset jeg bor i nå hit- det 
kom med fraktebåt. Tenk hvor vanskelig det 
var. Norge hadde mista masse båter under 
krigen. Det ble ikke gitt mye plass til privat 
initiativ for å få sendt saker og ting nordover 
med båt nordover. I den her gjenreisingstida, 
fikk naboene vist sin dugnadsånd- Mange 
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skulle ha flytta og løfta mye stort og tungt- da 
kom pappa med tauverk-han var jo landnot-
fisker og var det noe han hadde mye av, ja da 
var det tauverk. Da huset vårt kom, ble vin-
duer og dører tatt på land på Pedersen-kaia. 
Tømmeret ble sluppet på havet i strømstilla. 
Det var det en liten time. Da var det helt stille, 
hele bygda kom til og hjalp å berge tømmeret 
på land. 

Endelig, i 1951 flyttet vi inn i nytt hus
Sommeren 1947 ble mamma innlagt på syke-
huset. De trodde det var noe alvorlig og så var 
det bare barn nummer seks som kom. Berit 
ble født mens vi enda bodde i brakka. Fra 
1948 var huset under oppføring. Det var noe 
som het ferdigattest. Når den var godkjent, da 
kunne man flytte inn. Vi ventet på ferdigat-
testen og satte opp innvendig panel. Huset 
ble mer og mer klart, men vi ventet fremde-
les på ferdigattesten. Vi fikk ikke flyttet inn 
før i 1951. Sånn var regelverket. Det var ikke 
så mye glede mens vi bodde i brakka. Anna 
Nikolina til Olsen Hansen omkom. Hun var 
mye hos oss. Jeg husker hennes snille øyne. 
De voksne prata ikke med barn, men hun 
prata. Jeg fikk en sorg da hun døde. Så døde 
den lille kusina mi- onkel Jørgen sin eldste 
datter, i 1947. Hun ble født i januar og døde 
i oktober 1947. Glede og sorg det går hånd i 
hånd. Onkel Johan Petter Henriksen hadde 
vært krigsfange i Tyskland og kom hjem. Han 
fikk en datter også. 

Gjennom hele min oppvekst snakket vi 
samisk hjemme
I 1953 gikk jeg ut av skolen og jeg ble kon-
firmert. Jeg hadde fri fra arbeidet hjemme i 
3 uker. Jeg fikk vandre fritt til Kvalsund. Jeg 
tok ferga hver dag- Like før konfirmasjons-
skolen begynte, skada jeg foten. Det gjorde 
veldig vondt, og det tok et helt år før jeg var 
bra. Prost Berg Hansen hadde bil. Jeg var 
heldig og fikk skyss fra fergeleiet da han så 
hvor dårlig jeg gikk. Klær var et kapittel for 
seg når man hadde lite. Jeg fikk en brukt kåpe 
og brukte, svarte lakksandealer. Man skulle 
ha to antrekk. Hvitt om formiddagen og noe 
annet om ettermiddagen. Da var det alter-
gang. Jeg har et bilde av det. Vet ikke om jeg 
fikk noe spørsmål til overhøringen. Jeg hadde 

ikke lære og lesevansker, men vi snakka bare 
samisk hjemme, helt ut 50-årene. Norsk lærte 
jeg på skolen. Da lærer man det også på den 
riktige måten. 

Etter konfirmasjonen ville jeg være hjemme 
en stund. Jeg følte jeg var voksen og tenkte at 
om mamma fikk flere barn nå, skulle hun få ha 
det godt. Jeg husker vi hadde jentekveld hos 
Karin. Alle var konfirmert nå. Det var Rigmor, 
Karin, meg og en til. Vi hadde en hyggelig 
kveld og prata om hva vi skulle begynne med. 
Jeg svarte at jeg ville bli hjemme denne vin-
teren. Jeg ville overta alt hus og fjøsstell, 

- jeg tror ikke du er riktig klok, sa de til meg, 
gamlingan skal få mere unger?

Sånn hadde ikke jeg tenkt, jeg ville bare at 
mamma skulle få ha det bra. Hun må jo ha 
hatt det slitsomt i svangerskapene sine. 

Jeg var landmann når nota skulle settes
På den her tida holdt far på med landnot. En 
slags snurpenot, men den blir dratt om bord 
på båten. Vår not måtte dras inn på land. Den 
som eide fjæra man dro nota inn på, skulle ha 
en landlott. Var det statens grunn, slapp man 
det. Fritjof Karlsen skulle ha en del av fangsten 
om man dro nota opp i hannes fjæra. Man 
må ha mye og god hjelp for å få nota på land. 
For eksempel pappa, jeg og onkel Jørgen og 
nabogutta, minst 6 mennesker og minst 3 
måtte være voksne. Vi satte nota i strømstilla. 
Fortøyd på land hadde vi land og flytte dregg. 
Man fortøyde i trerøtter eller noe. En person, 
en landmann, det var som regel meg, måtte 
være på land og flytte en dregg og springe og 
flytte en til. Det var slitsomt. Fangsten kunne 
være på 1000 -2000 kg. Så skulle fangsten 
selges og lott fordeles. Brødrene mine og jeg 
følte ikke noe trang å forlange vår del. Jeg 
var så uheldig, fikk aldri full lott. Jeg var bare 
jente, ¾ lott sånn ble det. Sei fiska vi fra april 
til mai. Den hengte vi - men så i juni var det 
slutt. Da kom makketida. Vi skar torv i lag alle 
mann. På grunn av tæla i myra, kunne vi først 
begynne i Juni-St. Hans uka. Pappa tok noen 
runder på myra og sjekka tæla først. Ingen vits 
å skjære i frossen mark, det var bottentorva 
som var best. 
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Det gikk rykter om at evakueringsbarn ble 
solgt som arbeidskraft
Toget tok oss hele veien med fra Melhus til 
Oslo. Der sto søsteren min Ida og tantene 
mine og tok oss imot på Østbanestasjonen. Vi 
hadde vært 14 dager underveis og visste ikke 
hvor vi nå skulle gjøre av oss. Ida bodde på 
hybel på Frogner, der kunne vi ikke bo. Pappa 
ordnet oss rom på hotell Bristol. Det var veldig 
stilig der. Men, det var noe som gjorde meg 
og søsteren min Annveig vettskremte. Det var 
begynt å gå rykter. Folk snakket om at eva-
kueringsbarn ble solgt som arbeidskraft. Det 
var jenter de ville ha. De voksne i følget fleipet 
også med det, så hva skulle jeg tro? Annveig 
sa at pappa satt og hørte på hva de sa, og 
han sa ikke noe. Annveig følte hun ville kaste 
opp, så redd var hun. Pappa snakket veldig 
dårlig norsk, men sa: Jeg har hatt mange barn, 
og jeg har ikke hatt mange penger, men jeg 
selger ikke barnan mine. 

Et godt og trygt liv på «Mørk» i 19 måneder
Min søster Ida hadde ordnet oss bolig i Haka-
dal. Etter en uke dro vi dit. Vi ble så godt tatt 
imot. Nå skulle vi bo på et småbruk som het 
«Mørk» og var eiet av en godseier. Han som 
tok oss imot, hadde laget til velkomstfest 
med fantastisk servering, presanger og flott 
oppdekning. Tenk, alle fikk gaver og alle ble 
mette. Jeg begynte i 4.klasse på Hagen skole. 
Søsteren min Annveig og broren min John 
begynte også. Klassekameratene mine var 
så interesserte i å høre hvor jeg kom fra. Jeg 
fortalte at ikke alle i Finnmark har reinsdyr og 
at pappa og brødrene mine var fiskere og drev 

gårdsbruk. Denne første jula vår sørpå fikk jeg 
110 julegaver bare til meg selv. Vi bodde to og 
to på hvert rom – jeg delte rom med Annveig. 
Det var helt greit å bo på Mørk, men den svarte 
skogen likte jeg ikke. Vi hadde ikke hatt noe 
skog rundt oss i Storbukt. Jeg pleide å ha med 
venner hjem fra skolen. Pappa pleide å tulle 
og prate til dem på samisk. 

-Jeg forstår ikke hva du sier, svarte de da
-Jammen, dere må jo høre etter, svarte han 
og flira til dem.

Så kom Haakon 7, kongen, og håndhilste 
på oss alle
Det ble fred. Helt greit, men også trist. Vi 
hadde mistet alt og var veldig langt hjem-
mefra. Jeg tenkte at vi kunne reise tilbake til 
Storbukt nå. Alle mine søsken tok toget til 
Oslo for å feire at det var fred, jeg måtte bli 
hjemme med de voksne og gråt. Det var så 
urettferdig. En gang kom Kongen, Haakon 7. 
og hilste på oss. Han kjente godseieren og 
hadde hørt om de evakuerte fra Finnmark. 
Han tok oss alle i hånda og snakket litt med 
pappa. Det var veldig spennende. Noe annet 
spennende var at vi fikk reise til Danmark, 
tenk til utlandet. Det var foreningen Norden 
som inviterte med mange barn. Vi tok båt fra 
kaia i Oslo til København. De vi bodde hos 
hadde hage med epletrær. Guttene blåste med 
erterør og vi var på kino. 

Men, da vi kom tilbake, hadde pappa reist 
nordover
Det var fint i Danmark. Verdens verste over-
raskelse ventet oss da vi kom hjem etter ferien 
i 1946. Pappa, onkel og brødrene mine hadde 
dratt til Finnmark for å gjenreise huset vårt i 
Storbukt. Ingen hadde sagt noe til oss barn 
om det. De hadde bare reist. Det var et forfer-
delig sjokk. Det var bestemt at Annveig og jeg 
skulle bo hos søsteren vår i Oslo. Da måtte jeg 
slutte på Hagen skole og begynte på Bjølsen 
skole i Oslo. Jeg måtte bare synes det var greit, 
men jeg lengtet etter pappa og Storbukt. 

Gjenreising og nytt liv i Oslo
Det var mye ved Hakadal jeg savnet etter at 
søsteren min Annveig og jeg var flyttet til Oslo. 
Pappa, onkel Ola, brødrene mine Mathias 
og John og Kåre var ikke i hverdagene våre 
lengre. De var dratt for å bygge opp hjemmet 
vårt i Storbukt. Klassekameratene var byttet 
ut med by-unger, storesøster Antona var 

Henny Mary-Ann Andersen  
(1933) Storbukt

Henny Mary-Ann Andersen Foto: Katrine Andersen Nesse
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på sykehuset med hofteoperasjon, mannen 
hennes Rolf var dratt nordover for å hjelpe 
med gjenreisinga. Datteren deres Serine fikk 
bo sammen med oss i Oslo noe tid, broren 
hennes Reidar bodde på en bondegård. Vår 
verden ble satt på hodet igjen. 

Heldigvis er mennesket laget slik at vi går på, 
tar forandringer på strak arm og kommer ut 
i den andre enden klokere og med litt mer 
erfaring. Jeg var bare 14 år, men en 14 åring 
som hadde opplevd mye. 

Jeg satt i badekaret for å få fred og gjøre 
lekser
Annveig og jeg begynte på Bjølsen skole 
høsten 1946. Hverdagene på skolen og i fri-
tida tok form. Vi bodde hos vår søster, hennes 
mann og etter hvert deres lille datter Torill. 
Leiligheten var liten. Jeg hadde ikke eget rom. 
Vi hadde mye familie. Det var alltid plass til 
en Kvalsundværing som trengte et sted å bo 
noen dager. Jeg husker at jeg pleide å sette 
meg i badekaret for å få ro til å gjøre lekser. 

Jeg sovnet i livbåten
Året etter fikk jeg meg tur til Storbukt. Min 
tante Margit, min bror John, Kåre og jeg tok 
toget til Trondhjem og Hurtigruten «Finnmar-
ken» videre. Jeg var så sliten etter togturen, 
jeg sovnet i en livbåt ombord. Det ble vill 
oppstandelse, alle leita etter meg og fant meg 
sovende der. Pappa hadde ikke fått bygget 
opp huset vårt enda – de hadde bare bygget 
en lav, mørk brakke over husmuren og iso-
lert med torv på utsiden. Jeg husker lite fra 
denne turen, jeg var nok helt i sjokk over alle 
forandringene jeg så. 

Det ble mange sykkelturer til Hakadal
Jeg fikk meg sykkel. Fra jeg var 15 år syklet 
jeg til Hakadal og Sagbrakka, det var en 1 ½ 
times tur på over 3 mil hver vei. Antona og 
hennes familie bodde der enda. Det hendte at 
Ragna, Kåre eller Lilly var med. Ragna hadde 
også skaffet seg sykkel og syklet overalt hvor 
hun skulle. Det var fine turer. Vi solte oss, 
plukket bær, hørte på grammofon og var 
ganske enkelt bare sammen som familie. I 
1948 ble jeg konfirmert sammen med min 
søster Annveig og vårt tantebarn Torill ble 
døpt samtidig. Den største gaven vi fikk var 
at pappa kom den lange veien fra Storbukt 
som spesiell gjest. 

Jeg sier ikke bikkje jeg, jeg sier hund.
På denne tiden ble jeg med i Finnmarksla-
get. Mine søsken var medlemmer og to av 
mine svogere var formenn i laget. Det var en 
fin måte å holde kontakt med Kvalsundfolk 
på. Det ble mange hyggelige søndager ute 
på Finnmarkslagets «Hygga» på Rødtangen 
i Hurum. Høsten 1948 begynte jeg på Foss 
skole og gikk ut som russ i 1953. Foss skole lå 
øverst på Grünerløkka. Vi hadde en tante som 
hadde en melkebutikk på Grünerløkka. Jeg 
pleide å løpe ned til tante Nico å få noe godt å 
spise etter skolen. Det er en historie jeg synes 
det er greit å dele. Jeg la aldri opp til å være 
morsom hverken på mine egne vegner eller 
andres. Det kan selvfølgelig være at læreren 
trodde noe annet. Vi begynte med tysk på 
skolen. Så kort tid etter krigen var det enda 
sånn hos oss at det var stor motvilje mot å 
lære tysk. Tyskland, språket, folka, alt var tabu 
hjemme hos oss. Men på gymnas måtte man 
lære det. Jeg hadde store problemer med –ch 
lyden. Jeg kunne ikke si ich. Det var mange 
ord med –ch lyden og læreren forsøkte med 
flere varianter. Nei, jeg greide det simpelthen 
ikke. 
- Men, i all verden da, menneske – kan du 
ikke si bikkje heller? 
Det ble et par sekunders stillhet i klassen og 
så svarte jeg: 
- Jeg sier ikke bikkje jeg, jeg sier hund.
Klassen braste ut i et digert latterbrøl, frøken 
trodde jeg var frekk. Det kunne ikke vært verre. 

En forferdelig beskjed å få gjennom radioen
Jeg hadde sykkel, alle brukte sykkel. Bil var 
rasjonert. Sommeren 1950 er jeg på sykkel-
ferie med min søster Ester og hennes mann 
Rolf. Vi skulle til Åndalsnes. Jeg var 17 år. Det 
var helt vanlig å sykle på ferie med telt og full 
oppakning. Det var avtalt å stoppe på Gjøvik 
på hjemtur. Der bodde Rolfs bror Alf. Da vi 
kom til Alf, hadde han dårlige nyheter. Pappa 
var død. Han hadde hørt det på radioen. På 
denne tiden og langt inn på 60tallet var det 
vanlig å melde dødsfall over radiosending. 

- Ester og Henny Mathisen bes kontakte fami-
lien, da deres far er død

Det var forferdelig. Jeg gråt hele den natta. 
Egentlig synes jeg sorgen var større da pappa 
døde, enn da mamma døde. Jeg var så ung 
og barnslig den gangen i 1941. 
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Det å ha så stor slekt som vårt, er noe av det 
jeg har satt spesielt pris på. Vi var 12 søsken, 
mange ble gift og fikk egne barn. Vi hadde 
tanter og onkler, fettere og kusiner som 
bodde i Oslo og etter hvert gjenopptok jeg 
kontaktene med Kvalsund som voksen. I 1953 
fikk jeg jobb på Halsen skole i Kvalsund og 
bodde der et år. Det var et flott år, jeg trivdes 
virkelig godt. Da året var omme, dro jeg sør-
over for å begynne på lærerskolen.

 Jeg flyttet aldri mer tilbake til Storbukt. 
Det å gå på kjente stier i Storbukt har alltid gitt 
meg stor glede. Tilhørighet til min bakgrunn 
som så brutalt ble revet bort fra meg i 1944, 
er uvurderlig. Selv om det samiske språket 
forsvant for meg på veien, har de samiske 
verdiene funnet sin plass i mitt hjerte. Min 
sjøsamiske arv har jeg overført til mine barn 
og barnebarn. 

Jan Johansen var min fetter og var en del år 
eldre enn meg. Han pratet ikke gjerne om 
livet sitt, men på direkte spørsmål hadde han 
mye å bidra med. 

Han vokste opp i Hammerfest sist på 30tallet 
og under krigen i Storbukt, ble tvangse-
vakuert og flyttet tilbake til Storbukt med 
gjenreisingen. Han var den eldste som har 
minner fra Storbukt fra en tid jeg bare har 
hørt om. 

Jan fortalte:
Mine foreldre, Solveig Serine Sandmo og 
Thoralf Johansen, giftet seg i Honningsvåg i 
1934. Året etter fikk de den første sønnen Stei-
nar, så ble jeg født i 1936 og Willy 1939. Den 
første tiden bodde vi i Porsa i Kvalsund, der 
hele fars familie bodde på denne tiden. Dette 
husker ikke jeg, det har jeg bare blitt fortalt. Så 
flytta vi og bodde oppe i Kvalsunddalen i en 
liten hytte. Da krigen brøt ut i 1940, flyttet min 
lille familie igjen– denne gangen til Fuglenes. 
Jeg har minner fra Hammerfest. På grunn 

av flyangrep måtte vi flytte fra Hammerfest, 
denne gangen til Storbukt. Her flyttet vi inn 
i 2.etg hos besteforeldrene mine, Emelie og 
Torstein Johansen. Jeg husker vi ble hentet i 
Hammerfest av tyske soldater og fikk godter 
på turen. Besteforeldrene Emelie og Torstein 
hadde flyttet fra Porsa til Storbukt i 1937. De 
hadde fått kjøpt huset de bodde i billig av gru-
veselskapet i Porsa. Huset hadde de pakket 

Jan Johansen (1936 - 2019) Storbukt
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ned, det ble lagt på en flåte og ført til Storbukt 
hvor de hadde fått kjøpt tomt av kommunen. 

Man skremte ungene med julenissen
Det er ikke mange minner jeg har fra Stor-
bukt, men et om julefeiringen. Julefestene var 
gjerne i huset til Mathis Mathisen. De voksne 
pleide å skremme meg og unga med jule-
nissen- i hvert fall er det slik jeg husker det. 
Kanskje det var en som het Ragna som var 
nisse. Jeg husker Mathis var der og mamma 
og pappa. Plutselig ble det mye spetakkel og 
inn kom julenissen med stokk og lagde mye 
bråk. jeg var ikke glad i julenissen nei. 

Vi fikk bolig i en rå jordkjeller
Jeg var 8 år da tvangsevakueringa kom 4. 
november 1944. Mamma og pappa hadde skilt 
lag og jeg og broren min Willy ble evakuert 
med mamma til Innerøya- Kirknesvågen. Jeg 
husker at vi ble hentet med hest fra oppsam-
lingsplassen etter båt og togtur. Alfhilde og 
Oluf Larsen fra Storbukt bodde også der og 
vi gikk ofte på besøk til hverandre. Strømmen 
var et tettsted. Der ville mor bo, men Anders 
ringte og sa han hadde ordnet bolig i kjelleren 
hos Mathis Mathisen i Storbukt. Det var egent-
lig bare brannmuren etter huset som ble brent 
i 1944, men de hadde snekret en brakke over 
og under den var det en hel etasje. Som hun 
ble skuffet. Det hadde hun ikke tenkt seg. Så 
vi dro nordover i 1946, jeg var blitt 10 år. Der 
i Storbukt ble vi boende under gjenreisinga. 

Jeg fikk bruke nordlandsbåten og fisket 
sjøl-jeg var 10 år.
 Anders, stefaren vår, bygde hus etter hvert 
og jeg, broren min Willy, Ellinor som ble kalt 
Dokka og etter hvert Alf-Bjørnar vokste opp 
der. Jeg begynte på skolen i Stallogargo så 
snart de fikk skolebrakka opp. Willy og jeg 
begynte på skolen samtidig, den ene i 1.klasse 
og den andre i 4.klasse. Vi gikk 14 dager på 
og hadde 14 dager fri. Det syntes jeg var fint. 
Hjemme hadde de en nordlandsbåt. Jeg var 
jo blitt stor nå, 10-12 år, så den fikk jeg bruke. 
Jeg tørnet tidlig ut om morgenen, fisket og 
så dro jeg på skolen. Etter skolen småløp jeg 
hjem og ga meg til å ægne lina, så bar det ut 
på havet igjen. 

Det ble tid til lek og moro også. Det var en 
skibakke i Stallogargo, mot fergekaia. Han 
broren min Willy var god i hoppbakken, den 
Der brakk han beinet sitt også. Da «nysko-
len» kom i 1953 hadde jeg gått ut av skolen og 
broren Willy fikk bare gått på den fra januar 
til juni. 

Jeg bodde hos Mikkel og Inger-Anna Utsi
Lærere vi hadde var Nilsen, Paulsen (Hund-
paulsen), og Daasvatn fra Kristiansand. Hver 
dag på skolen startet med sang og fadervår. 
Noen av elevene vi gikk sammen med var 
Karin Johansen, Arthur Larsen, Ibert, Leif 
Sivertsen, Jorun Johansen, Rigmor Johansen, 
Solbjørg til Julie Schrøder, Laila til Kristoffa 
Johansen, Bjørg til Magnus Johansen, Sund-
vald Henriksen, også noen fra Torskefjorden, 
Irene Hansen, Åsta til LompolaAnna Hansen, 
lille Kåre på Sjåholmen-Hulda sin sønn-An-
dersen, Anne-Marie Spein og Ranveig 
Sandberg i Storbukt. Det var vanlig at elevene 
bodde i Stallogargo de verste vintermåne-
dene. Jeg bodde hos Inger Anna og Mikkel 
Utsi. Klemet, sønnen i huset, gikk i sammen 
klasse som meg. Jeg var et helt år her hos 
Inger Anna og likte meg godt. Willy bodde 
ikke der, men ville så veldig være sammen 
med meg. Han slapp ikke inn. Som brødre 
var vi nok veldig forskjellige. På den her tida 
bodde jeg nært Anders Spein, det var bare å 
springe ned bakken. Jeg fikk jobbe på nota 
sammen med Anders og notlaget hans, så 
tjente jeg litt lommepenger. En gang satt jeg 
og sløyde fisk til jeg sovna med kniven i den 
ene hånda og fisken i den andre. De løfta meg 
bare opp og la meg oppi nota. Der sov jeg 
trygt og godt.

Jeg dro Fra Storbukt 15 år gammel.
I 1951 ble jeg konfirmert i Kvalsund. Med-kon-
firmanter jeg husker var Klemet Hætta, Åsta 
Hansen og Ågot Mathisen. Den gangen da 
jeg forlot Stallogargo, kanskje vinteren 1951 
før jul, hjalp Inger Anna Utsi meg av gårde. 
Da var jeg 15 år. Inger Anna pakket med det 
jeg trengte. Jeg hadde blitt konfirmert året i 
forveien, så dress hadde jeg. Hvitskjorta fikk 
jeg av Klemet. Jeg forlot Storbukt og Stallo-
gargo-jeg ville bli sjømann. Det tok nesten 
12 år før jeg besøkte familien i Storbukt igjen.



48

Gjenreisingen i Kvalsund.
Freden kom 8.mai 1945. I 1946 dro vi nord-
over. Jeg husker vi gikk i 17.mai tog langs elva. 
Vi hadde vært nesten 2 år på Sandvollan på 
Inderøya i Trøndelag. Det var fint å være der, 
men bedre å komme tilbake til Kvalsund. Vi 
stoppet ikke i Storbukt hvor vi ble evakuert i 
fra og hvor huset vårt hadde blitt brent. Jeg 
vet egentlig ikke hvorfor vi valgte å bo i Kval-
sund sentrum. Alle var blitt 2 år eldre, jeg var 
blitt 11 år. 

Vi flyttet fram og tilbake i Kvalsund gjen-
nom det første året
Pappa jobbet for Hauan. Hauan sto for gjen-
reisingsprosjektene og tildeling av hus. Det 
huset vi skulle hatt, fikk dessverre noen andre. 
så vi ble sendt rundt i bygda og bodde litt på 
forskjellige steder. Først bodde vi hos Kvive-
Karl og Anna. Karl Hansen hadde bygd et lite 
hus til familien sin, de var 7 personer. Vi fikk 
et rom der og i tillegg fikk vi eget kjøkken. Det 
ble flatseng på gulvet. På morgenen stablet 
de bare alle madrassene på hverandre på den 
eneste sengen som var i rommet. Borte på 
Halsen hadde Ingebrigt Palmer bygget en 
brakke. Pappa ønsket større plass til oss og 
vi fikk bo der i brakka. Det var nært skolen. 
Dette var en god løsning en stund, men så 
begynte han Ingebrigt og hans folk å rive 
veggene. Ingebrigt skulle bygge opp huset 
sitt og ville ha brakka bort. Da skjønte vi at 
vi måtte flytte igjen. Nå flytta vi til Storjorda i 

Kvalsund. Det lille huset står der enda i Kirke-
veien. Det var ikke så stort, men det var bare 
vi som bodde der. Selv om det var liten plass, 
lot foreldrene mine konfirmanter bo sammen 
med oss. Mange kom langveisfra og trengte 
et sted å bo i den perioden på 3 uker de gikk 
konfirmasjonsskolen. All denne flyttinga gikk 
for seg omtrent i løpet av et par års tid. 

Nye gode venner
Vi fikk nye naboer og nye venner. Spesielt 
husker jeg Ada Løkvold og en god venninne, 
Gerd. Til skolen på Halsen gikk vi sammen i 
all slags vær. Nå hadde min lillesøster også 
begynt på skolen. Jeg hadde begynt i 5.klasse 
da vi kom til Kvalsund og gikk ferdig folke-
skolen der. Mens vi bodde på Halsen, var jeg 
mye sammen med Otelie, Øyvind og Mary sin 
datter. Pedersen sine hadde bygget seg et hus 
på Hallbakken og bodde der. Jeg husker så 
lite fra denne tiden. Jeg tror det ganske enkelt 
ble for mye for meg. Det er som jeg kutta ut 
alt. Men, jeg husker jeg var med i speidern. 
Det var kjekt. 

Konfirmasjon og yrkesskole
I 1949-50 ble vi til slutt tildelt tomt og hus i 
Rypefjord. Pappa dro til Rypefjord og begynte 
å bygge på vårt nye hjem. Resten av familien 
bodde enda en stund i Kvalsund. Jeg ble kon-
firmert i Kvalsund kirke på vårparten 1950. 
Jeg fikk en fin kjole i brunt stoff til overhø-
ringen på formiddagen og en hvit kjole til 

Olaug Alvilde Johansen (1935) Storbukt

  Marius, Marie, Asbjørn, Edvarda og Olaug (Monsnes 1940)
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konfirmasjonen på ettermiddagen. Vi hadde 
et lite selskap hjemme på Storjorda etterpå. 
Jeg kan ikke huske om jeg fikk noen gaver 
– det var lite å få tak i. Det var enda mye rasjo-
nering og jeg var glad jeg fikk så fine klær. 
På høsten i 1950 begynte jeg på Yrkesskolen 
i Kvalsund. Skolen varte til i mai 1951. Jeg 
bodde på skolens internat. Huset oppe på 
Storjorda var tomt nå og familien min hadde 
flytta til Rypefjord. Det var en fin tid og jeg fikk 
nye venner. Min gode venninne Johanne fra 
Forsøl, reiste senere sørover sammen med 
meg. Jeg var hjemme i Rypefjord julen 1950
.

Jeg dro ut i verden med min gode venninne
Da skolen var slutt i 1951 i mai, flyttet jeg til 
Hammerfest. Jeg bodde og jobbet hos et par 
familier i nesten 2 år. Så dro jeg til Oslo i 1953. 
Vi tok Hurtigruten sørover. Jeg hadde vært i 
Tromsø med Hurtigruten før, men ikke reist 
så langt som til Trondhjem. Jeg hadde ikke 
mye bagasje – alt fikk jeg ned i en liten koffert. 
Johanne og jeg bodde hos min søster Marie 
på Eidsvoll. Så fikk jeg en sommerjobb på et 
feriehjem som het Østråt ute på Nesodden. 3 
måneder jobbet jeg der, til 16.okt. Jeg skulle 
bli 18 år. Jeg hadde klart meg selv fra jeg var 
15 år og nå var jeg klar for den store verden.

Før tvangsevakueringa bodde vi på samme 
tomta som huset står på i dag. Det var et fint 
hus med stein på taket og egentlig finere enn 
det som står der i dag.  Vi har ikke noe bilde 
av huset eller noe fra den tida det ble bygget 
– det var bare folk med godt med penger som 
kjøpte fotoapparat. 

Gjenreising i Stallogargo
Pappa reiste i forveien for å bygge opp huset 
til familien sin. Mamma ville ikke reise nord-
over da rett etter krigen, men mannfolka ville, 
og de dro i forkant, i 1946. De bodde i telt på 
Stallogargo, murene stod igjen så de la teltet 
over så de kunne sove der. Mamma, broren 
min Kåre og jeg kom oppover fra Trøndelagen 
i 1947, det var høst. Jeg var 7 år og Kåre var 
9 år. Kåre og jeg ble med mamma og henta 
sauer og geiter fra hennes far i Rekvika, ei lita 
bygd på Kvaløya i Tromsø kommune. Hjem-
over tok vi kretturan på lokalbåt til Tromsø og 
videre til Hammerfest med hurtigruta. Hur-
tigruta tok dyr med den gangen. En mann, 
han Arthur Simonsen, hadde en rød lastebil 
og tok oss og dyra med innover. Det var ikke 
mye kontroll på hvor mange som var med i 
bilen den gangen nei. Det var høst, men jeg 
husker det var så mye sne. Vi grynna ned 
og fikk sauene i kjelleren. Da vi kom var det 
satt opp en brakke rett nedfor huset til Alma 
og Hjalmar, nesten nede i fjæra. Der bodde 
vi sammen med Hjalmar og Alma Johan-
sen-pappa sin bror og John og Ester Nilsen, 
pappa sin søster. Det var fullt av brakker her 
i Stallogargo - ingen ordentlige hus. Det var 

full byggevirksomhet. Jeg husker han Hjalmar 
bygde et stort hus, alle beundra huset hannes. 
Det var leilighet oppe og de bodde sjøl nede. 
Folk bygde ganske fort opp igjen permanente 
hus. Da Hjalmar og John hadde bygd seg hus, 
reiv de brakka. 

Alle pappa sine søsken reiste hjem og bygde 
opp husene sine
Mine foreldre hadde ikke mye med seg da 
de kom nordover. Stedet der vi hadde bodd 
het Sandvollan. Pappa arbeide på gården for 
å få til mat- mamma var hjemme. Mange av 
de som ble tvangsevakuert dro bare til Har-
stad. Hele pappas familie bodde over hele 
Trøndelagen og alle reiste hjem og bygde 
opp hjemmene sine. Vi bodde oppe på loftet 
i huset. Der var det ikke mye, akkurat så vi 

Rigmor Kristiansen (1939)  
Stallogargo
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klarte oss. Ikke ble det med mye hit heller, 
kanskje bare klær.  Svenskehjelpa kom etter 
hvert. Jeg husker jeg fikk en kjole. Den har 
jeg på det bildet med pappa og Kåre- en stri-
pat kjole. Den fikk jeg fra Sverige- hun het 
Barbro Svensson ho som sendte den til meg. 
Jeg skrev med henne i mange år etterpå. Med 
Svenskehjelpa kom det ikke mat, bare ting. 
Naboen vår, han Anders, hadde masse barn. 
Kona Elen hadde fått Eli. De fikk hjelp fra 
fredshjelpen. De som kom, var fra Danmark. 
Jeg husker De rodde over sundet til Kvalsund 
etter hver arbeidsdag. De bodde i Kvalsund. 
Pappa sette en bårstue opp først. Det var et 
tømmerhus. Mamma fortalte at vi fløtta inn i 
huset før det var boanes. Pappa bygde seinere 
på en etasje og bygde ut i bredden og i leng-
den. Den gamle bårstua er der inni veggene 
på huset et sted i dag. Vi hadde enda ikke fjøs. 
Sauer og geiter bodde i kjelleren. Sauene gikk 
under muren, det var åpning i muren, nei og 
nei som det lukta. Det kom til verden mange 
dyrebarn som jeg også fikk lov å delta i fød-
selen til. Jeg fikk en sort sau av bestefar Oluf i 
Rekvika. Jeg har skinnet enda. Det at vi hadde 
sauer, gjorde at mamma kunne spinne ull til 
klær og strikke mye. Hun strikket gensere, 
sokker og alt vi trengte. Mamma strikka en 
jakke til meg. Den har jeg på det bildet med 
Kåre og meg i Trøndelag. 

Ho «Mairos» fikk tvillinger
Det gikk ganske fort å bygge. Man fikk ikke 
noe- man tok opp lån. Kommunen ordna hus. 
Den var fin den lille bårstua. Stua og et sove-
rom, med kjøkken i midten. Det var trekvite 
golv som mamma skura. Det ble bygd fjøs 
etter hvert. Da fikk vi ku og. Vi kalte kua for 
Mairos. Den fikk tvillinger to år på rad. Oppun-
der bakken hadde vi en brønn. Vi hentet vann 
der. Jeg husker melkinga. Vi hadde ikke sepa-
rator. Da mamma hadde melka og vi hadde 
et spann med melk og trengte fløte, senka 
mamma bøtta ned i brønnen og lot den stå 
der til dagen etter. Da hun henta bøtta, hadde 
fløten flytt opp og hun kunne piske krem til 
kake. 

Vi snakka norsk hjemme. Pappa kunne 
kvensk, bestefar Andreas var kven, de kom 
fra Kvænangen. Bestemor Hilda var finlender. 
De kom fra Wasa.

Vårull og vinterull
Mat kunne vi kjøpe her i Stallogargo-  den 

første kjøpmannen het Lorentsen– jeg husker 
ikke mye fra den butikken. Etter at han for, 
da kom Brevik – han var her i mange år. Det 
var mat å kjøpe på rasjoneringskort. Handle 
på kort. Man brukte merker ettersom hvor 
mange man var i husholdninga- det fungerte 
bra. Jeg passet Hans Arne Johansen mye- 
han var mitt søskenbarn. Mora hans Anna, 
ga meg rasjoneringskort for jobben, så jeg 
kunne kjøpe meg godter. Alt som ikke hadde 
med mat å gjøre, kjøpte man hos Pedersen 
Mjånes- Hofseth eller på Samvirke i Kvals-
und -forretninger som ble avviklet når eierne 
døde eller ble gamle. Mamma kjøpte noen 
fine kopper da det var opphørsalg hos Peder-
sen Mjånes. Den gangen var fru Pedersen i 
butikken. Hos Pedersen tok de også imot ull. 
De kalte det vinterull og vårull. Vårulla fikk de 
dårligst betalt for. Den hendte det at søsken-
barnet mitt Karin og jeg fikk av foreldra våre. 
Ulla ble pakket i sekker og vi tok den over 
med ferga. Henning Bårdsen jobba der da. Jeg 
husker ikke hva vi fikk betalt, men stas var det.

Skoledager
Det ble bygget skolebrakka – den lå der Laila 
bor i dag. Både min bror Kåre og jeg begynte 
der. Kåre hadde Nilsen til lærer og jeg hadde 
kona hans Liv. Jeg husker ikke de første sko-
leåra. 1-2 og 3 kl. gikk sammen. De gikk 14 
dager og hadde 14 dager fri. Det var fint. Det 
var stadig utskifting av lærerne, men jeg lærte 
både å skrive og regne. Det var mye skuespill 
og sketsjer og Karin og jeg var alltid i hoved-
rollen. Så kom lærer (hund)Paulsen. Navnet 
fikk han fordi han hadde så mange hunder. 
Noen fag på skolen likte jeg bedre enn andre. 
Men jeg likte skolen. Geografi likte jeg veldig 
godt. Å komme sånn ut i verden.  Vi leste om 
en plass ute i verden. Så måtte vi skrive stil om 
det vi hadde lest.  Jeg fikk MG.  Historietimene 
likte jeg ikke- ikke regning heller. Håndarbeid 
nådde vi ikke få. Vi gikk til skolen i all slags 
vær. Om vinteren var veien stengt. Jeg husker 
pappa kom i møte med meg om det var stygt 
vær og om han var hjemme. Da jeg fikk barn 
sjøl, prøvde jeg meg med å gå ungene i møte- 
men, «tror du ikke vi kan gå hjem sjøl» var 
det de sa. De som kom fra andre plasser sånn 
som Torskefjord, bodde hos Thea Johansen 
og Elen og Johan Aksberg. Alma og Hjalmar 
Johansen hadde Karin Sletten boende. Broren 
Asle også, han gikk i samme klasse som 
meg- broren hans Birger var på alder med 
Kåre. Alle de bodde hos Alma. Da Paulsen 
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dro og fikk jobb som lærer i Klubben, kom 
han Daasvatn. Han har jeg hatt kontakt med 
på telefon. Han var så ung, han var ikke stort 
gamlar som oss. Han hadde rom på loftet hos 
ho Skrøder. Vi besøkte ham der. Han hadde så 
mye sko. Det hadde ikke vi. Han skolte Karin 
og meg, jeg husker ikke alle elevene i farta. 
Vi gikk bare et halvt år på denne nye skolen. 
Borghild Dagenborg var også inne som lærer 
i noen fag. Vi likte å synge. Karin og jeg var 
skuespillerne i bygda. Skulle det leses opp 
dikt, ble det vi som gjorde det. Jeg husker da 
Dagenborg skulle slutte, Daasvatn lagde dikt, 
Karin overrakte gaven og jeg leste dikt. Hver 
dag på skolen startet med sang og fadervår. 
Jeg gikk i klasse med Karin, Arthur, Ibert, Leif 
Sivertsen, Jorun, Willy Johansen, Solbjørg til 
Julie, Laila til Kristofa, Bjørg, Sundvald, også 
noen fra Torskefjorden, Irene Hansen, Åsta til 
Lombola Anna, lille Kåre på Sjåholmen-Hulda 
sin sønn-Andersen, Anne-Marie og Ranveig 
i Storbukt. Jeg gikk ut av skolen i 1953 og ble 
konfirmert. 

Lek og moro for barn og voksne
Karin og jeg lekte mye i lag med dokker. Det 
var ikke så mye leker, så det meste av det vi 
hadde, laget vi selv. Når sommeren kom og 
det ble varmt, tok vi med oss dokkene og satt 
på et pledd ute og lekte. Vi hadde små dukker, 
de likte vi best. Saks, nål og tråd fulgte med, 
og slik ble det garderobe til våre dukkebarn. 
Ute lekte alle sammen, Karin Jorunn- Anne på 
ikarnes selv om hun var 4 år eldre enn meg. 
Lyse sommer kvelder spilte vi ball på veg-
gene ute og hoppa paradis og tau. Det var 
lite trafikk, så paradis tegna vi på veien. Gutta 
gjorde galt, de kom og strøyk ut paradisen.  
Det var jo enkelt, det var ikke asfalt bare jord 
og grus. I dag spiller ungene på telefon. Er 
ikke det rart? Vi gikk ofte i fjæra og sanket 
rækved og lekte med skjell. Rekveden bygde 
guttene klubbhytte av. 

De voksne lagde revy i Stallogargo etter 
krigen. Det var stas. Agnete var med, Signe 
Fyhn, Alma, Lilly og Ingolf. Det var ung-
domslag helt til nyskolen kom. Den var i 
brakka, jeg var enda for ung til å kunne være 
med. De leste fra en bok, «Kniven», vi pleide 
og lure på vinduet og ble selvfølgelig oppda-
get. Det var egentlig husmorlaget som hadde 
dette –de arrangerte skirenn også. 

Julen – 48 fikk vi skolefri en dag, juletrefest 

og godter som de hadde fått fra Amerika. En 
julegave jeg husker spesielt var en grønn duk-
keseng med dukka oppi. Dynetrekket var rutet 
med kappe. Jeg var nok ikke mer enn 8-9 år 
da.

Matauk
Om sommeren ble kyrne jagd til fjells og 
Karin og jeg var faste gjetere. Når de kom ned 
om kvelden samlet de seg på Nilsen-jorda 
bortom oss. Vi melket dem litt og silte røm-
mekolle som vi hadde som en hemmelighet 
i høysjåen. Hjemme måtte både Kåre og jeg 
hjelpe til. Oppvasken tok vi. Vi hadde hver 
vår gang å vaske og hver vår gang å tørke. 
Vi fikk ikke gjøre som vi ville.  Jeg var også 
med i bærmarka. Mamma plukka bær, nei du 
store verden-  hu gikk ned Gonki med store, 
fulle blåbærbøtte. Naboen vår ho Anna kalte 
mamma for tindebestiger. Hun var virkelig 
uredd å gå i høyt og bratt terreng. Hun la seg 
utover kanter for å få med tyttebæra der den 
vokste på utilgjengelige plasser. Vi tok ferga 
over sundet, og gikk opp «skårra» mot Never-
fjord. Det var tyttebær ved Trollvann- nokka 
grusomt med bær. Vi hadde matrom nede i 
kjelleren. Der stod saft og syltetøy glass på 
rad. Mamma var et flittig menneske. Vi spiste 
mye fisk. Det var ikke så mange sorter, ho laga 
fiskekaker og kjøttkaker. Vi hadde aldri lite 
mat. Vi hadde jo krettur som vi slakta. Johan-
nes Johansen var fast slakter etter krigen, han 
slakta over hele Kvalsund. Jeg husker jeg gikk 
til Storbukt med kua.  Jeg gikk til han Palmer 
Sivertsen med kua til oksen. En gang tok vi 
med kua over til Kvalsund. Slekta våres, Leon-
ard og Johanna bodde oppe i Kvalsunddalen, 
de hadde også okse. 

Konfirmant i 1953
Jeg ble konfirmert i 1953 i Kvalsund kirke. Kåre 
Berg Hansen var prost. Vi var 57 konfirmanter. 
Willy Johansen til Solveig, Laila Larsen, Artur 
Larsen og Anne Marie Spein var konfirmanter 
med meg. Jorunn til onkel John var konfir-
mert året før og Karin ble konfirmert året etter. 
Vi gikk 3 uker på konfirmasjonsskole og ble 
ferdig med det. Det var som en skoledag. Vi 
dro over med første ferga og var i Kvalsund 
hele dagen. Ja, der måtte man kunne leksen. 
Ungdommen hadde respekt for presten og 
det gikk ordentlig for seg. Det var så fullt i kirka 
konfirmasjonsdagen. Det var folk langt utfor 
kirka og helt fullt inni. Jeg hadde hvit, sid kjole 
om formiddagen. Vi spiste middag hjemme, 
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tok ferga over. Om ettermiddagen hadde jeg 
en blålilla kort kjole som Agnete hadde sydd. 
Hun var fast sydame og var kjempeflink. Etter 
middagen dro de tilbake til Kvalsund og tok 
nattverd. Så dro alle hjem til kaffe og kaker. 
Mamma var veldig flink å bake og stelle i 
stand. Bestefar var der-han Oluf. Han kom 
reisende fra Tromsø. Han bodde i Rekvika den 
gangen. Gudrun og Almar var der. Jeg fikk et 
firkløversmykke av mamma og pappa. Ellers 
husker jeg ikke de andre gavene. Men gud-
foreldrene mine ga sikkert en seddel-kanskje 
100kr eller 50kr.

Huspost og voksenansvar
Jeg lærte å lage mat hjemme- også hos Brevik 
sine senere- Jeg hadde huspost der i 1,5 år da 

jeg var ferdig med skolen. Alvilde og Einar 
Brevik bodde i 2.etg hos Laura Johansen – 
mora til Ingolf og Erling. Butikken lå bortom 
Schrøderhuset. Mellom det og Almar Fyhn 
sitt. Alvilde fikk Ann-Gunn og skulle ha Sig-
bjørn. Jeg hadde jo ikke hatt småsøsken, men 
skulle stelle babyen. Da var jeg 15år. Det var 
ikke noe kjære mor. Da Brevik skulle ha mat-
pause, sto jeg i butikken. Inne fra butikken 
husker jeg at sirup kom i store dunker og folk 
kom med egne glass og jeg helte over fra den 
store tønna.  Da var Kåre 17 år og fiska med 
Anders Spein- alle de gutta i hans alder gjorde 
det. 

Så begynte jeg på Svanvik folkehøyskole. Det 
var et trivelig år. Husstell, håndarbeid og vi 
lærte å veve, koke mat. Elevkvelden var tri-
velig. Alle var som en søskenflokk. Masse 
ungdom østfra var der. Jeg gikk sammen med 
Ellen Karin Østvik, Arne Pedersen fra fjorden, 
alle i bygda dro til Svanvik. Det kostet 376kr. 
Jeg fikk stipend og var der fra høst til vår. Da 
det var avslutning, ble foreldre og søsken invi-
tert. Kjeldsberg var så flink til å dikte sanger. 
Skolen brente opp og de måtte leie hotellet til 
undervisning. Folkehøyskolen hadde elever 
der i 1954-55.

Ut i den store verden
1956 begynte jeg på hotellet på Skaidi. Jeg 
var 17 år. Jeg ble pressa i serveringa fra 1.dag. 
Det var bare sommeråpent hotell. Jeg jobba 
fra våren til høsten. Jeg var også hushjelp og 
kokka i veivesenet en stund. 19 år gammel 
forlot jeg hjemplassen og Stallogargo. Jeg 
dro til Lillehammer med Erna Midtlien, min 
gode venninne.

I forbindelse med prosjektet «På sporet av 
Arahavde» reiste vi rundt sommeren 2020 
for å snakke med tidsvitner fra Storbukt. Vi 
var interessert i å høre om hvordan det var i 
Storbukt etter krigen, under gjenreisingen fra 
1945 og fram til man fikk bygd opp perma-
nente hjem. Generasjonen som kom tilbake 
til Storbukt etter krigen er borte. De vi kan 
prate med i dag er født like etter krigen, sist 

på 40 tallet. Laila Melby, Harry Johansen og 
Alf-Bjørnar Andersen ble født og vokste opp 
i Storbukt. Laila er født i 1948, Alf-Bjørnar i 
1949 og Harry i 1950. Alle tre kan fortelle fra 
tiden rett etter krigen, men det er basert på 
hva foreldre og naboer har gitt av informa-
sjon. Alle tre hører til de familiene som valgte 
å komme tilbake og bygge opp sine hjem i 
Storbukt på nytt. 

Harry Johansen, Alf Bjørnar Andersen, Laila Melby
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Laila Melby forteller:
 
Min mor Serine og min søster Anni-Sissel 
kom tilbake sammen med mammas fami-
lie. Jeg vet ikke sikkert når de kom. Det var 
bestefar Klemet og Mathis Hansen som først 
reiste hjem etter krigen. De ble tvangsevaku-
ert til Røra i Trøndelag og Majavatn. Som alle 
andre, kom de tilbake til ikke noe. De satte 
opp et stort telt nedpå stranda her. De var 
flere familier sammen. Moren min var blitt 
33 år og søsteren min Anni Sissel var bare 2 
år. Besteforeldrene mine Klemet og Anna var 
gamle folk, oppunder 70 år. Mathis Hansen, 
Lars Larsen og Aron Klemetsen med alle 
sine voksne barn og svigerbarn bodde også 
der i teltet. Kona til Aron, Berit, døde på den 
dramatiske turen sørover høsten 1944. Svi-
gerdatteren Sigrid var høygravid da de kom. 
Det store teltet stod der mens de bygde en 
brakke opp på bakken som en midlertidig 
bolig. 

Det var i alt 3 hus de hadde blitt tvunget ut 
fra og som ble brent. Bare to hus ble bygd 
opp igjen. De fikk hjelp av Svenskehjelpa å 
sette opp husene. Huset vårt ble bygd i 1950. 

De hadde husbanklån, det er alt jeg vet om 
det økonomiske. Jeg ble født i brakka. Da var 
halve brakka revet- alle familiene hadde egne 
rom og felles kjøkken. Brakka ble ikke kalt 
noe som jeg vet. Mamma traff stefaren min 
i Hammerfest. Der jobba hun som kokke- 
anleggskokke. Han Albert jobba for et firma 
i Hammerfest- han var anleggsarbeider i et 
bygningsfirma. 

Mine folk ble tvangsevakuert til Trøndelag. 
De kom tilbake til Storbukt sommeren i 1945. 
Jeg vet egentlig ikke hvem som kom først. 
Kanskje Olaf kom først, kanskje han begynte 
med gjenreisinga alene sammen med nabo-
ene og andre som var her. Min mor var blitt 
17 år, gammeltante Kristine skulle bli 40 år og 
mannen Olaf var 46 år. Olaf ville hjem, alle 

ville hjem. Det var her røttene var. De trivdes 
ikke i Trøndelag. Det ble fortalt at det var tomt 
å komme tilbake-alt var brent ned. De bodde i 
en provisorisk brakke før de bygde huset her. 
Jeg vet brakka sto på gamle-tomta, men nå er 
det grodd igjen der borte. Det var brakkeflak 
de satte sammen. Svenskehjelpa hjalp Olaf. 
Det var svenska som reiste rundt og hjalp til 

Harry Johansen 
forteller:
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med gjenreisinga. De snekra, de grov med 
spade og spett og tomta vokste med god hjelp 
av hesten. Det var hardt fysisk arbeid. Olaf og 
hesten har sjøl fløtta alle de store steinan man 
ser i fjæra her- de jobba hardt for å få beite-
mark. Kvinnfolka bakte sjøl, de satte potet, 
fisk var det i havet. Feddersen hadde åpnet 
butikken i Stallogargo igjen, han hadde hatt 
butikk der før tvangsevakueringa. Alt annet 
kom med båt- alt man skulle ha av material 
kom med båt. Fjøset kom opp i 1947, årstallet 
står på muren ka tid den er bygd. I fjøsen 
var det et par sauer og en ku til å begynne 

med. Før krigen hadde de tømmerhus litt 
lenger bort på tomta. Vi hadde et maleri av 
det husker jeg. Det ble sagt at det var Sven-
skehjelpa som malte det gamle huset. Jeg vet 
ikke hvor maleriet er nå. Dette huset ble først 
ferdig i 1950, da jeg ble født. Kvalsund hadde 
nærmeste lege- jeg ble født på helsehuset i 
Kvalsund i mai, et gult hus, det står der enda. 
– det ble fortalt at gamlingen måtte ta lange 
åretak over sundet. Fra veldig tidlig barndom 
er det ikke stort å huske, det er de samme 
omgivelser i dag som da jeg ble født i 1950.

Jeg ble født der i hustomta til Mathis 
Mathisen.

Mine folk ble tvangsevakuert til Inderøy i 
Trøndelag. Hvordan turen var sørover og hva 
som møtte mine foreldre da de kom tilbake 
til Storbukt, ble det snakket lite om. Mamma 
sa en gang til meg at det var forferdelig å 
komme tilbake, alt var nedbrent. Hun hadde 
vært så skuffet over hvordan de skulle bo. Slik 
jeg forsto mamma, ville hun ikke tilbake, i 
hvert fall ikke sånn rett etter krigen. Mamma 
prata mer med Ellinor (Dokka, min søster) 
enn med meg om den vanskelige tida etter 
tvangsevakueringa og gjenreisinga. Det ble 
fortalt at det var et tettsted rett ved der de 
bodde i 2 år som het Strømmen. Der ville 
mamma fortsette å bo, men pappa hadde 
ringt og sa han hadde ordnet med bolig i 

kjelleren hos Mathis Mathisen i Storbukt. Det 
var bare brannmuren etter huset til Mathis 
som ble brent i 1944 som sto igjen, De hadde 
snekret en brakke over og under den var det 
en hel etasje hvor vi ble å bo. Det hadde ikke 
mamma tenkt seg. Hun var 31 år og pappa var 
30 år, Jan var 10 år, Willy var 7 år og Ellinor 
var 2 år da de kom til Storbukt. Jeg vet ikke 
hvorfor de valgte å dra tilbake til Storbukt. 

Harry som guttunge i Storbukt.

Alf-Bjørnar Andersen 
forteller:
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Pappa ville tilbake, det var det aldri noen tvil 
om. Jeg har mange ganger lurt på hvordan 
de klarte seg, med alle de ungene de fikk etter 
hvert og alt de gikk gjennom. Tragedien slo 
til i 1948. En liten jente, Anne Synnøve, ble 
født i 1948 og døde der i brannmurkjelleren. 
Slik jeg husker det, ble det sagt at det var fjø-
smuren jeg er født i. Jeg har ofte sett på den 
muren som unge og tenkt at ja, der er jeg født. 
En mur er nå en mur og det var et hardt liv 
uansett hvilken mur det var de bodde i. Det 
var forferdelig kummerlige forhold de bodde 
under i 4 år. Jeg ble født der i 1949 og huset 
de fikk gjenreist sto ferdig i 1950. Foreldrene 
mine må ha fått hjelp til å bygge opp huset. 
Jeg husker det ble fortalt at folk fra gjenrei-
singa ble sendt for å hjelpe til. Hvor skulle de 
ellers hatt penger til bygging fra om de ikke 

fikk hjelp? Dette ble det aldri snakket om. 
 Vi i Arahavde, som ikke hadde vokst opp 
i Storbukt, lurte også på hvordan det var å 
vokse opp på en slik liten plass? Hvordan var 
det å bo uten strøm, vann, og vei? 

I kapittelet under forteller vi fra møtet mellom 
oss sommeren 2020, hvor Alf-Bjørnar, Laila 
og Harry var til stede sammen med Elisabeth 
og Marit fra Arahavde. På forhånd hadde vi 
laget en del spørsmål som drev samtalen 
fram.

Vi som ikke hadde vokst opp i Storbukt lurte 
også på hvordan det var å vokse opp på en 
slik liten plass hvordan var det å bo uten 
strøm, vann, og vei? 

 Harry Johansen, Ellinor Andersen og Alf-Bjørnar Andersen.

Alf-Bjørnars hjem på 
Solneset i Storbukt.
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HJEMMESPRÅKET VAR BÅDE 
NORSK OG SAMISK
Vi snakka både norsk og samisk hjemme, sier 
Harry. Jeg lærte norsk, men jeg forsto samisk. 
Kvinnfolka prata samisk seg imellom. Jeg 
hørte de prata. Far min kom fra Vollan- Olaf 
fra Bånes i Langfjord. De to prata bare norsk. 
Gikk man på besøk inn i bukta til naboene 
var det samisk man prata. Alle der inne prata 
samisk. De eneste som ikke snakka samisk 
var våre nærmeste naboer Antona og Palmer 
på Nesset og han Albert Melby, Serines mann. 
Ikke snakka noen finsk heller som jeg vet. 

Hjemme hos oss snakka vi norsk, sier Laila. 
Besteforeldra mine og mamma snakka 
samisk seg imellom. Når naboer kom på 
besøk, snakka alle samisk. Stefaren min var 
fra Sjåk og snakka bare norsk. Jeg lærte ikke 
samisk, men jeg kunne forstå. Midt på 50tallet 
døde bestemor- bestefar levde litt lengre.. 

Jeg snakket norsk, sier Alf-Bjørnar, men jeg 
hørte mye samisk. Pappa snakket samisk, 
mamma snakket bare norsk. Jeg husker det 
gikk en samisk gutt på skolen i Stallogargo 
med oss, han ble mobba av alle, jeg var heller 
ikke noe bedre. Han her gutten hadde det 
ikke noe bra. Det kom stadig flere samiske 
barn etter han. Tore Hansen i Unit 5 skriver 
om dette i teksten sin; Æ kjenne han Mikkel, 
han e kjempegrei kar. Jeg kjente alle de der i 
bandet. Dette har vært på minnet mitt i alle år. 

Mathias, en god nabo, kom ofte på besøk, 
vi unga fikk også bli med på tur til butikken 
sammen med han og pappa. Jeg husker 
en gang. Det ble dårlig vær mens vi var på 
butikken. Det var store strømskavler, Mat-
hias ble så urolig i båten, han mista hua på 
havet. Mannfolka snakka norsk i båten, men 
samisk hjemme i stua eller på kjøkkenet når 
mamma var der. Både faren min og alle hans 
søsken snakka samisk. 

VI MÅTTE «TRØ TIL» OG HJELPE 
HJEMME MED DET VI KUNNE

Vi hadde et lite jordbruk med sikkert 20 sauer 
på bås. Jeg måtte hjelpe til med det jeg kunne, 
sier Harry. Det ble høyarbeid og særlig var 
det ille på godværsdager. Andre unger for 

og bada, jeg måtte trille høyet. Jeg likte det 
ikke, men jeg ble aldri spurt om jeg likte det 
heller. Jeg behøvde ikke hjelpe med fisket. De 
var jo to voksne mannfolk i huset, det tok de 
seg av. Men da jeg ble tenåring var jeg med 
gamlingen å sette garn og lina. Jeg fikk ikke 
noe for det. Alt gikk inn i husholdninga.

Jeg hadde frihet, sier Laila. Jeg gjorde ikke 
mye hjemme. Da det ble bærsankartid dro 
vi til Toknebukt og Kråkenes. Det er plasser 
som ligger lengre ut i Sammelsund her. Vi var 
på dagsturer og plukka tyttebær og blåbær. 
Da ble jeg med, det var hyggelig. Bestefar 
hadde båt. Jeg var ikke med på fiske. Da 
bestefar døde, brukte vi ikke båten mer. Jeg 
er veldig glad i håndarbeid. Lærte nok det 
både hjemme og på skolen.

Etter som vi vokste til, fikk vi plikter i hjem-
met, sier Alf-Bjørnar. Om sommeren malte 
vi huset. Jeg var med pappa og fiska. Vi dro 
utover landet mot Torskefjord. En gang var 
Kåre Mathisen og Reidar Sandberg med. Det 
ble dårlig vær. Vi måtte søke til land og krøp 
under et berg på Kråkenes og la oss til å sove 
der. Det var masse fisk i båten. Dagen etter 
dro vi hjem. Vi kom i fjæra og skulle dra opp 
båten. Kåre tok tak for å hjelpe å få båten opp. 
Slira hadde sklidd av kniven hans og han fikk 
kniven rett i låret. Som han blødde. Jeg hørte 
bare om denne hendelsen, jeg var allerede 
kommet hjem. 

SOM UNGER FISKA VI MYE ALEINA, 
BROREN MIN KETIL OG JEG, OG TJENTE 
BRA MYE PENG. 
Vi hadde en vanlig robåt. Vi kunne ro to 
mann, men vi rodde bare på tur. Det var en 
liten båt. Vi dorga og juksa mest. Vi solgte 
fisken på fiskemottaket i Kvalsund. Som unger 
fiska vi mye aleina, broren min Ketil og jeg, 
og tjente bra mye peng. Det var om høsten 
og sommerferien. Jeg var ikke med faren min 
på fiske om vinteren. Jeg husker faren min 
gravde ned fisken i sneen. Da fikk fisken en 
syrlig smak, det var kjempegodt. Det var helst 
torsk de tok om vinteren de gjorde dette med. 
De la den ikke i tang – bare i sneen. Smaken 
var noe spesielt. Det var nok netting over så 
ikke dyr skulle ta fisken. Helge Vollan hadde 

Oppvekst i Storbukt etter krigen



57

garn og Anders Spein hadde not. Da jeg ble 
eldre, ble jeg med på nota. Slik livnærte vi 
oss, vi overlevde. Det var en anna tid. Jeg har 
ikke hørt om at man hadde krøkebær til mat, 
men mølja og komsamaga- med lever i. Det 
spiste ikke vi unger. 

DET VAR MANGE UNGER I STORBUKT- 
DET VAR ALLTID NOEN Å LEKE MED
Vi lekte cowboy og indianer, pistolen var 
sauekjaker
Det var mye unger å leke med, forteller Harry. 
Vi var ute sommer som vinter, hele dagen. 
Jeg kom hjem seint på kvelden. Da åt jeg et 
brød aleina. Ungene i bukta var Alf-Bjørnar, 
Ellinor, Anni-Sissel, Laila, Reidar, Ketil var litt 
liten. Vi lekte cowboy og indianer. Pistol lagde 
vi av saukjever. Ikke rare leketøyet, men det 
fungerte. Vi kjørte motorsykkel, vi brakk av 
bjørkepinner, tok tak i hver ende, hadde tørr 
sand i neven. Det var eksos, det var så det 
bare føyk etter oss der vi løp med brummelyd.
 
Det var ikke vei innover i Storbukt da vi vokste 
opp. Om vinteren satte vi plog på spark og 
var brøytemannskap. Jeg husker tida før jul 
spesielt. Det var veldig ofte fint vær i novem-
ber måned, blankstille, måneskinn. Vi dro på 
øversida av Mathis Sandberg, opp på Vardet. 
Vi hadde med tomme pappesker og rente i 
bakkene på dem. Det kom ikke noen unger 
fra Stallogargo hit for å leke. Både han Arne 
og Albin Mathisen var på min alder. Da vi ble 
eldre, dro vi sjøl til Stallogargo. Vi lekte gjømt 
om høsten med ungene der.

Jeg fikk første ordentlige dukke
Da jeg var 9 år fikk jeg min første ordentlige 
dukke, minnes Laila. Mamma hadde sydd 
og laga meg dokker før det. Vi hadde et bord 
med stor klaff, under det bodde vi. Jeg husker 
jeg tvang han Reidar til å holde dukken. Sloss 
litt gjorde vi og. Hilda og Nils hadde et lite 
hus ved siden av huset sitt, en slags sjå. Jeg 
husker Alf-Bjørnar og jeg var på taket der. Det 
var enda vinter. Jeg skudde han ned, han fikk 
en spiker i hodet. Da ble jeg redd.

Vi hoppet i høyet i Artur sin fjøs
 Det var mange som lekte ilag, sier Alf-Bjør-
nar. Harry, Reidar, Laila og noen unger fra 
Sjåholmen. Artur slo høy, og det oppbevarte 
han i fjøsen. Jeg husker det var artig å hoppe 
i høyet hos han Arthur. Vi gutta kjørte mot-
orsykkel i fjæra. Ikke på riktig, men vi fant 

en pinne, holdt den som et styre og lagde 
motorlyd mens vi løp som gale i fjæra fram og 
tilbake. Det var gøy. Dagfinn var en gutt som 
kom som fosterbarn til Palmer og Antona. 
Han kom da han var 10år. Han var så god 
å synge. Også var han god å hoppe på ski. 
Vi hoppa i Kvalsund den gangen. Da vi var 
mindre, lagde vi hopp og hoppa I Storbukt 
oppfor Sandberg sine- Grønntoppen. Willy, 
broren min var pinadø god å hoppe han og. 
Vi beundra han. Vi var sprek den gangen. Jeg 
gikk til Hammerfest 2 ganger og Svartfjellet 
hver dag. Pappa mente jeg gikk altfor mye 
på ski. Han likte nok ikke det, jeg ble så brun. 
Du ser jo snart ikke ut, sa han. Jeg gikk også 
mye på ski, sier Laila. Hver påske gikk jeg på 
ski til Hanselv. Det var fine turer.

Gutta lagde plog på sparken, det var ikke 
vei hit inn- vi hold stien åpen
Vi fikk ikke vei helt inn til oss før 1962. Det 
var ikke brøytet vei helt til elva. Brøytebilen 
stoppet på Nesset hos Antona og Palmer og 
snudde der sist på 50 tallet. Vel, da var det ikke 
annet å gjøre enn å ta brøyting i egne hender. 
Det var Reidar Sandberg og jeg som tok oss av 
det. Harry var også med. Reidar tok det nok 
alvorligst. Han var så ivrig at det hendte han 
satt på kjøkkenet kl. 06 om morgenen for å få 
bort det som hadde kova seg til om natta. Vi 
hadde spark med skjær på. Skjæret var laget 
av treverk i begynnelsen. 

Det var stas da pappa lagde bru over elva
Pappa hadde laget bro over elva, helt nede 
ved brugrinda som vi kalte grinda som 
vendte mot elva, forteller Alf-Bjørnar. Det var 
gelender til å holde seg i på den ene siden. 
Broa var helt grei om sommeren, men om 
vinteren dro pappa broa bort, så elva ikke 
skulle ta den. Det hadde hendt en gang og 
da tok han affære. Det var ikke noe å miste all 
materialen ut i havet. Da elva tok brua, gikk 
jeg på skolen i Kvalsund- dette kom i avisa, 
mamma sto der med han Roy på armen. Om 
vinteren gikk vi over der det var is. Veien vi 
gikk på tur ut og inn av bygda gikk på bakke-
kanten bortetter fjæra. Det var den naturlige 
veien for oss å gå helt til veien ble anlagt der 
den ligger i dag. Det var rart at veien skulle 
gå helt der oppe. Men sånn ble det nå. Da 
de skulle brøyte vei opp dit, brøytet de fra 
brogrinda over elva, oppetter elvekanten og 
opp til veien. De fikk skikkelig fart nedover og 
snøen fòr ut på kanten i en bue. Det var stas. 
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Om det var Harry eller Dagfinn som lagde et 
skjær i metall senere, husker jeg ikke, men det 
ble laget et slikt skjær. Slik brøytet vi helt til 
veien ble anlagt ned til huset først på 60tallet. 
Mamma var glad for det, på den måten kunne 
hun raskt komme seg på besøk til folk i bukta. 
Det var så glatt fin bane. 

Brødrene mine kom opp fra Oslo i en Wart-
burg i 1962
Det var stor stas da veien kom, forteller 
Alf-Bjørnar. Det var i 1962. Veien var klar 
helt inn til dem i Storbukt og Henrik Nilsen 
monterte strømmen innover i 1962. Han 
var elektrikar. Den sommeren var det første 
gangen brødrene mine Jan og Steinar kom 
hjem på besøk etter krigen. De kom i en Wart-
burg og ble i 14 dager. Det var første gangen 
jeg så dem. Jan hadde reist hjemmefra mens 
jeg enda bare var et par tre år. Etter Willys 
forlis med Høegh Aronde i 1963 kom Jan til-
bake med Willy. Da hadde de med seg hver 
sin søster - store og lille Tutt, som de senere 
gifta seg med. Alle tok seg jobb på Findus. 
Willy bodde på Polarheimen. De hadde telt 
med. Det var flott vær hele den tida de var 
i Storbukt. 

Da veien kom, ble det skolebuss hver dag
I 1962 fikk vi kontakt med verden. Skole-
bussen kom. Da ble det enkelt å komme seg 
på skolen og for ikke å snakke om at det ble 
enkelt å komme seg til Kvalsund, butikken 
og byen. Isak jobba på en lokal ferga. Slik 
jeg husker det, hadde han ikke bil før veien 
kom. Men da veien kom kjøpte han en Morris 
Marina med panel på yttersida. Han var nok 
den første med bil i Storbukt. Da Steinar kom i 
-62 mener jeg han kjørte helt fram. For det var 
en stor dag for meg. Før veien kom, husker 
jeg at jeg satt på med han Ragnvald Sletten 
på motorsykkelen hannes og var vel mer i 
lufta enn på setet. Snakker om at det var en 
dårlig sti hit innover. 

SKOLEN VAR I STALLOGARGO- DET VAR 
IKKE SÅ LANGT Å GÅ DIT.
Vi gikk i fjæra til skolen om sommeren og 
på ski om vinteren
Skolen var i Stallogargo, der bedehuset står i 
dag. Det sto en brakke ved skole-elva senere, 
forteller Harry. Vi lekte der og gjorde galt. Jeg 
gikk til skolen hele året. På ski om vinteren. 
Veien kom ikke til oss før sist på 50 tallet, da 

fikk vi strøm også. Før det var vi veiløs og 
strømlaus og hadde parafin og petromax. Vi 
gikk hver dag på skolen. Jeg bodde så nært 
skolen at jeg slapp å bo hos folk i Stallogargo.

Skolegangen på Stallogargo husker jeg lite 
fra, sier Laila. Jeg mener jeg gikk på skolen 
2 uker og var hjemme 2 uker. Alf-Bjørnar, 
Harry, Ellinor, Reidar- og Dagfinn gikk på 
skolen samtidig. Dagfinn bodde hos Antona 
og Palmer. Han kom da gikk vi i 5.kl. Vi hadde 
lørdagsskole. Jeg gikk til skolen, på ski om 
vintern eller i fjæra på beina om sommeren. 
Det er bare 3 km til skolen -egentlig ikke så 
langt. Jeg kan ikke huske at det var så mange 
å gå sammen med. Jeg likte å synge og spille 
gitar. Ellinor og jeg spilte og sang. Vi var litt 
eldre da. Ute lekte vi mange sangleker. På 
skolen sang vi Bro bro brille- Ta din ring og 
la den vandre og Under den hvite bro. 

Jeg fikk sykkel da jeg ble litt eldre og da sykla 
vi til skolen. Det var ikke vei før vi kom til 
Nesset. Men, det var helt greit å sykle på 
kretturstien også var det noen bekker å trille 
over. På hverdagene bodde jeg hos Olga og 
Magnus Johansen. Søsteren min Anni Sissel 
bodde der også. Jeg dro hjem i helgene. Jeg 
hadde mange venner å være sammen med 
på Stallogargo. Vi var mest ute og lekte. Litt 
fant gjorde vi vel også. Etter som jeg husker 
trivdes jeg godt, men lengtet hjem til mamma 
innimellom.

Når jeg fikk hjemlengsel, tok jeg på skiene 
og gikk hjem over fjellet
Skolen var på Stallogargo, sier Alf-Bjørnar. 
Det var skole til og med lørdag. Jeg gikk til 
skolen hele året. På småskolen bodde jeg hos 
Thea og Johannes Johansen på i Stallogargo 
hele uka. Det var fint hos Thea- kort vei til 
skolen. Thea var fantastisk med mat, til oss 
ungene sa hun 

-  Spis bare, spis bare, spis bare. Aldri var det 
for lite mat. Broren til Johannes, han Henrik, 
bodde på loftet hos Thea og Johannes og 
drakk kaffe av tefatet. Æ bodde der meste-
parten av barneskolen, mange artige minner 
derfra. Led ingen nød, men klart som barn 
hadde jeg hjemlengsel av og til så det var 
noen ganger jeg tok skiene fatt og gikk over 
fjellet hjem.
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En gang gikk jeg over en høy skavel og rett 
ut i det iskalde havet
Da jeg ble 10-12 år, fortsetter Alf-Bjørnar, gikk 
jeg over fjellet til skolen og hjem igjen. Jeg var 
virkelig i god form. Jeg gikk på ski på vinters-
tid og på beina på vår og høst. Ingen sykkel, 
vi hadde jo ikke vei. Jeg husker en gang, jeg 
var kanskje 10-12 år og la på ski hjem etter 
skolen. Jeg for på havet, det var jævels uvær. 
Jeg mente å følge lysstolpene innover. Midt 
mellom to stolper gikk jeg over en høy skavel 
og rett ut i havet, jeg så jo ikke noe. Jeg kava 
fælt der for å komme meg opp. Jeg husker 
jeg kom meg inn til Milda og Helge Vollan. 
Der blei jeg å overnatte - Helge gikk ekstratur 
hjem til oss og sa at jeg hadde det bra. Jeg var 
søkke våt og isekald, tenk kalde havet, det må 
ha vært en lørdag, for jeg skulle ikke på skolen 
dagen etter. Jeg tørka klærne og gikk heim 
dagen etter. Vi bodde i et tøft klima.

BUTIKKEN VAR I STALLOGARGO.
Det var en butikk i Stallogargo, forteller 
Alf-Bjørnar. Faren var mye syk på den her 
tida, han ble syk med tuberkulosen i 1953 og 
måtte dra til hospitalet i Mo i Rana. Det året 
faren var borte bodde de i Emil Emaus-huset i 
Stallogargo. Det var sikkert ikke greit for mora 
å skulle greie seg alene i Storbukt. Der var 
det verken vann, vei eller strøm og de hadde 
mange barn. Det var nok derfor de ble å bo i 
Stallogargo den vinteren – de hadde det fint 
hos Antona og Emil Emaus. Han husker det 
faktisk, kanskje han var 4-5 år. Han Arthur 
rodde dem dit, det var sen høst og snøfokk. 
Etter hvert kom det en ny kjøpmann i Stallo-
gargo. Han het Brevik og var handelsmann i 
bygda i mange år. Lokalbåten Bussesund kom 
med varer. Det ble bygd kai en gang på 50 
tallet. Da var jo jeg bra stor. Han Brevik kjørte 
skolebussen etter mi tid. Charles, yngste 
broren min, hadde skoleskyss.

VI HADDE STOR GRAD FRIHET I LEK, VI 
UTFORSKET OG UTVIKLET OSS FRITT. 
Da jeg vokste opp hadde alle i Storbukt hus, 
sier Harry. Slik jeg husker det var det en 
brakka omtrent der Mathias Mathisen sin 
branntomt er. Det var bare satt tak over-man 
hadde ly over hodet. Så var det en brakke 
borte hos Laila. Nils Andersen hadde èn på 
sin jord og ved Berg Hansen sin hytta var 
det en på nersida av veien. Det var også en 
brakke ned mot Emelie og Torstein Johansen 
sin tomt. Det ble en hel brakkeby. Husa står 

ved siden av tomtene i dag, sier Alf -Bjørnar. 
Det var flotte lekeplasser. Må ha vært mye 
minner knytta til de murene for de som opp-
levde tvangsevakueringa. De sto der og ble 
sett hver dag, som en evig påminnelse om 
den forferdelige dagen i november 1944. Vi 
unger lekte mye der i alle branntomtene i 
barndommen. Jeg lekte mye nede i Eme-
lietomta, sier Laila, muren som står rett på 
nersida hos oss. Der bygde vi gårder av mur-
stein. Det var gårdsdrifta våres. Alle ungene 
var med i leken. Den eldste av oss var Dokka, 
da ble det hun som bestemte. Vi samla skjell 
i fjæra. Forskjellige skjell ble forskjellige dyr. 
Rosa skjell var hest, store hvite var ku, grå 
avlang var geit- kokkelurer var høns. Jeg var 
ute hele dagen.

TORVEKASTING OG GUTTEFÆRE
Alf- Bjørnar og jeg var mye sammen som 
unger, forteller Harry. Jeg husker en gang 
vi gjorde galt til Pål Anders. Han var vel en 
60-års mann den gangen. Vi reiv ned torve-
såta hans. Ja, sier Alf-Bjørnar det husker jeg 
meget godt. Han PålAnders hadde mua en 
flott, høy torvemue utfor huset. Der linksta-
sjonen er i dag. Der skulle den stå og tørke 
ekstra godt til vinteren. Det var ikke bare 
å terge han, da kunne han raskt løpe etter 
og tukte en. Han PålAnders var en skikke-
lig spreking. Han hadde en sørgelig fart når 
han tok kjelken for å hente torv. Kjelken spratt 
bare fra tue til tue bortetter. Men vi turte. Vi 
stod klar på øversida av huset og kikket rett 
ned for å se når det var klart og så begynte vi 
å kaste torv. Alf-Bjørnar forteller:

- Jeg tok en torv med venstre hånd og hei, der 
for den ut på bakken, så en med den andre 
hånda og så var det Harry sin tur og begge 
to igjen og hver gang vi drefset en torv av 
gårde ropte vi høyt. 

- Ka dokker gjør her, spurte han plutselig rett 
bak oss med mørk skummel stemme. PålAn-
ders hadde selvfølgelig hørt oss. 

Vi av gårde og PålAnders etter. Han var rask 
og spenstig og var helt opp i ræva på oss. Han 
hadde ord på seg å være både sterk og rask, 
han PålAnders. Alf-Bjørnar fortsetter:

- Vi løp og løp av gårde, med PålAnders i 
helene. Helt til Kristine, helt hjem til Harry, 
inn på kjøkkenet. Hun skjønte raskt at vi 
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hadde vært på røvartokt og ba oss løpe opp 
på loftet og gjemme oss i lofts-skapet. Det 
gjorde vi, helt innerst med klær foran, der 
satte vi oss ned. Inn kom PålAnders.

- Hvor er de guttslaskan, ropte han, de løp 
inn her. 

Nei, du vet hun måtte roe PålAnders ned. Vi 
har nå vært unger vi og, og det var nå vel 
bare guttefærde. Nei, nå skulle han ta dem og 
for på loftet og kom ned uten å ha sett dem. 
Kristine hefta han med kaffe og tekaka. Der 
satt han i over en halv time, mens vi satt i 
skapet. De turte ikke komme ned og kanskje 
det var straff nok å sitte der i redsel i varmen 
og støvet blant gamle klær. 

Han PålAnders pleide si seinere:
- Hadde æ ikke hatt tre par bukser på, da 
hadde æ nådd dem igjen.

PÅ LEITING ETTER SPENNING
Det var Ikke bare han PålAnders som fikk 
gjennomgå. Gutta var stadig på leit etter 
spenning. Alf-Bjørnar forteller at han husker 
en hendelse med onkelen Nils.

Æ kan huske han Nils hadde bestandig rygg-
sekken på, sier Harry. Han hadde varer i den 
når han kom fra butikken og ofte tok han en 
pause her hos oss på Sjelgos. Da hang han 
sekken ute på portstolpen.

Alf Bjørnar spør: Husker du vi stjal Petterøes 
Karva Blad fra den sekken. Vi var vel 10-12 år 
den gangen, røykte hele pakken på en kveld 
og æ e ikke enda helt frisk. Har ikke røkt etter 
det. Han Nils fant jo ut at det var vi som hadde 
tatt tobakken. Synes æ huske at vi fikk penger 
av mamma til å kjøpe ny tobakk til han Nils, 
som vi også måtte gi til ham sjøl.

Laila legger til: Vi var vel i de fleste aske-
begerne i Storbukta og tok sneiper. For en 
appetitt vi hadde.

Huske den ja, svarer Harry, du blei så sjuk.

SÅ BLEI DET JUL I STORBUKT
Jula hos oss, sier Laila, så jeg alltid fram til. 
Jeg gleda meg til jula. Vi hadde juletre, pappa 
kom fra Skjåk og der var det vanlig med tre, 
så det måtte vi ha. Pynten på juletreet var 
hjemmelaget. Vi var de eneste i bygda som 

hadde juletre. Jeg vet egentlig ikke hvor han 
fikk tak i treet. Det vokste jo ikke øya. Hjemme 
lagde vi aldri juletrefest. Stue vår var lita, vi 
hadde delt inn i to kammers på nersida. Jeg 
kan huske ei jul med bestefar. Jeg lå bak 
ryggen hans på kammerset. Var livredd for 
nissen som jeg ikke såg var Aron, naboen 
vår. Jeg var jo ikke så gammel da bestemor 
og bestefar døde. Husker han, men har ikke 
noen minner om bestemor. Bestemor var 
pleietrengende de siste årene hun levde. Hun 
var på et gamlehjem i Talvik.

Mamma var veldig flink og ordne til jul for oss 
barna, sier Alf-Bjørnar. Hun bakte og stelte 
lang tid i forveien. Juletre var det for vanske-
lig å få tak i tror æ. Hun ordnet med julegaver. 
Husker æ var så spent at jeg ble spysjuk natt til 
julaften. Mamma hadde pakka inn en ekstra 
pakke til meg. Da æ blei stor nok, sto æ sånn 
i 14-15 tida i gangen hos han Ingolf Johan-
sen som hadde Posten i Stallogargo og venta 
spent på pakken fra brødrene våre Steinar, 
Jan og han Willy. Så var det på med skian og 
spurte hjem. Det var tradisjon at Elbjørg og 
Helge med alle sine kom til oss i jula. Da var 
det kaffe, kaker og godter og dram til pappa 
og Helge. Ja, det var 1.juledag vi fikk dra på 
ræk, minnes Harry.

NABOER OG NABOHJELP
Det var ikke så mange naboer i Storbukt. I 
oppveksten til Harry, Laila og Alf-Bjørnar var 
det 9 familier med til sammen 32 personer. 
Det står i sterk kontrast til de 70 personene 
som ble tvangsevakuert 3.november 1944. 
Alf-Bjørnar forteller litt om sine naboer:

Monsnesfolket var mye borte på Monsnes. 
Vi kalte dem Monsnesfolket for de bodde på 
Monsneset. De ble tvangsevakuert derfra og 
de bygde ikke opp huset sitt etter krigen. De 
var allikevel ofte på tomta si. Det som var 
sikkert var at gikk de til Monsnes, besøkte 
de oss. Jeg var nok reist hjemmefra da de 
bygde hytta. 

HENRY KOM HJEM, VI FIKK UTENLANDSK 
GODTER
På den andre siden av Storelva bodde onkel 
Nils og Hilda med sønnene Isak og Henry. 
Isak bygde hus noen meter fra mora og 
gifta seg med Rannveig. Jeg hadde aldri 
truffet Henry. Han hadde vært til sjøs i flere 
tiår. Så begynte det å gå rykter om at Henry 
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skulle komme hjem. Nå kom han fra sjøen. 
Det husker jeg godt. Hele Storbukt møtte 
opp på kaia i Stallogargo for å ta ham imot. 
Bussesund kom ute på bukta. Man måtte ro 
passasjerene inn til land. Henry kom. Det var 
akkurat som jeg hadde kjent ham i alle år. 
Han kom rett bort til meg og vi prata som 
gamle kjente. Vi fikk godter, jeg husker ikke 
hva, det var en stor, merkelig dag. Han var 
god å tegne han Henry. Jeg var mye hos 
onkel Nils da han kom. Han var flink å lage 
ting med hendern. Isak var også flink med 
hendene. Han hjalp med vann og ting i huset 
hos oss. Isak var gudfaren min.

BikkoNils lagde båten til pappa- det kunne 
han. Han må ha vært bra gammel. Broren 
til Alf- Bjørnar sier han var med og hentet 
denne båten hos BikkoNils i Beretsjord og 
rodde den hjem med faren. Båten eksisterer 
ikke lenger. 

DET KOM ALDRI REIN NED TIL HUSA
Litt bortfor Isak bodde Serine og Albert og 
jentene. Ola bodde sammen med dem. Vi 
gikk ofte inn i huset for å snakke med Ola. 
De må ha kommet opp ganske samtidig alle 
de husan. Serine og Albert hadde sau. Ja sier 
Laila. Vi hadde ei ku og noen sauer i fjøsen. 
Det er så vidt æ huske kua. Jeg var bare en 
unge og ikke mye til hjelp. Olaf Eriksen hadde 
kreatur og klarte seg bedre enn de andre. 
Palmer hadde både kyr og sauer i småfjøsa 
sina. Det var ikke mye rein på øya på den her 
tida. Det var gjerder og porter mellom alle 
eiendommene. Da kom jo ikke reinen ned til 
husa. De fleste hadde sauer eller kyr og måtte 
berge fòret til egne dyr. 

STELLA KOM MED MELKESPANNET
Palmer hadde en hund som het Stella, sier 
Alf-Bjørnar. Den kom med et 5 liters spann 
med melk rundt halsen. Den kom aleina, en 
stor hund. Det husker jeg veldig godt. Vi fikk 
melka og hun gikk tilbake med tomt spann. 
Åh, det husker jeg og, sier Laila. Vi hadde 
egen ku i mange år, men til slutt ble den 
slakta. Da kom Stella med melk til oss også. 
Palmer hadde jo kyr. Stella gikk også andre 
ærend for dem. De hadde talestasjon. Hun 
hadde en lapp i munnen og visste hvor hun 
skulle gå. 

MATHIS «HALLBAKKEN» HADDE MUNN-
SPILL OG SPILTE «PIRIOM»
Anni-Sissel var ikke mye i leken. Hun var 
som våres Dokka i alder og var mye hos oss. 
Mamma likte å sitte oppe med ungdom-
men i sommernatta og flire og tøve med oss 
ungan. Rannveig til Isak kom også mye til 
oss. Storbukt var en fin plass å bo, bortsett 
fra vintern. Vintran var fæl. Så fort det kunne 
fyke igjen. På den her tida var det jo mye sosi-
alt også. Fellesnevner for folk i Storbukt, sier 
Laila, var vel at de var så forskjellige. Alle var 
flink å besøke hverandre, hjelpe hverandre. 
Mamma sydde til folk, men hun var ikke så 
nøye med den betalinga bestandig. Hjemmet 
til Mathias var Samfunnshuset langt innpå 
60-tallet. Erling Johansen hadde trekkspell, 
broren Ingolf spilte gitar. Mathis Hallbakken 
hadde med munnspillet sitt i lomma og spilte 
Piriom. Etter hvert sang alle, Mikkel Utsi joika. 
Det var fine fester for de voksne og vi unga 
sto ute og fulgte med.

Reidar Sandberg sine foreldre var Ann-Ni-
koline og Mathis. Dattera deres Alfhild var 
fløtta til byen. Hun var ofte på besøk hos for-
eldra. Da Nikoline blei sjuk, da kom dem. Den 
gangen var ikke veien kommet lengre enn 
til han Palmer. Så kom Arthur, og mellom 
han og Mathias var Antielva. Vi vada over den 
elva. Vi måtte hoppe fra stein til stein for ikke 
å bli våt. Palmer var neste. Jeg husker faktisk 
faren til Artur, han Aron.

TRO OG OVERTRO
Olaf kunne stoppe blod
I Stallogargo var det læstadianere, sier Harry. 
Der hadde de juletrefester og dansefester, 
men jeg var aldri på det. Det var tilreisende 
emissærer på møtene. Jeg husker de kom 
hit, de var hos oss og overnatta. De var noen 
luringer de der. De undersøkte hva vi hadde 
til søndagsmiddag, også kom dem. Det var 
bare møter, ikke håndspåleggelse. Olaf kunne 
stoppe blod med den gamle tollkniven sin. Da 
kviskra han noe, vi forsto ikke hva, så la han 
på tollkniven, også stoppa det å blø.

Han hørte de trampa av snøen, men det var 
ingen der
Utfor gjerdet her på eiendommen, er det 
noen gamle tufter, tre steinringer. Historien 
om gammetuftene er at det 1 juledag, sist på 
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1800 tallet, omkom en hel familie. De bodde 
her og var på vei til kirke i Kvalsund. Det var 
austavind og svære bølger. Båten kantra i 
fjæra her. De omkom alle sammen. De gamle 
var god å fortelle historier. Kristina fortalte 
mange historier, spesielt når strømmen gikk. 
Den her historia fortalte faktisk gamlingen. 
Han trodde ikke på skrømt, han hadde begge 
bein godt planta på jorda. Det var folk ute, 
han hørte de trampa av seg snøen, kom opp 
trappa. Ingen kom inn. Han hørte dem. Han 
åpna døra og kikka ut, ikke spor i snøen en 
gang. 

Folk prata og material ble slengt på marka. 
Men, det var ingen der.
Så var det en gang de dro til Torskefjord. Dette 
var på 70-tallet. Det var Kjell Ove, eksmannen 
til Merete, og gamlingen. Det var høst. De fikk 
opp teltet. Da hørte de rare lyder ute rundt 
teltet, som når man svinger en tråd raskt 
rundt i lufta. Folk prata forferdelig, slengte 
material på marka. Mannfolka ble bare en natt 
– det var gjenklang fra fortiden. Sikkert bare 
naturlige forklaringer. Jeg tror ikke på sånt. 

En skarpt lys fulgte dem.
En gang fortalte mor meg at hun og jentu-
ngene hadde vært i bukta på besøk og var 
på tur hjem. De grynna bare tilbake. Det var 
enda ikke vei. Da så de et lys som sveve opp 
fra fjæra, opp til dem og fulgte dem mens 
de gikk bortover og forsvant opp i bakken. 
Det fant de ikke ut av hva var. Det ble også 
fortalt at det er sett folk oppetter Antiselva i 
skumring. Gjerne seinsommers. Flere bar på 
handkofferter slik som folk gjør som skal ut 
å reise. Det var som om man så på film, en 
annen dimensjon. 

En blodrød sky var formet som en R
Bestemor Elen døde den dagen krigen brøt 
ut i Norge. 9.april 1944. Før hun døde, før 
krigen brøyt ut, sa hun det kommer å skje 
noe grusomt. I dag vet vi jo at det skjedde. Det 
gikk allikevel lenge før tyskerne kom hit opp. 
Mine folk fortalte om en merkelig hendelse da 
det nærmet seg krigs-slutt. Det var i 1944. En 
blodrød sky på himmelen i form av en R-bok-
stav vistes. Folk og tyskerne tydet det slik at 
russen kom-. Tyskerne ropte: det er russen, 
det er russen! Det kom et russisk bombefly 
seinere i 1944. Flyet kom lavt gjennom Sam-
melsundet- batteriet på Halsen skøyt det ned. 

Det traff Fosnes sin koll-binge. Mine folk så 
det, de var her. Jeg har ikke hørt noe om at 
noen ble skadet.

SAMISKEN FORSVANT, ALLE BLE 
NORSKTALENDE
Bygda mista etter hvert et av sine særpreg! 
Språket - Med tvangsevakueringa og konse-
kvensene av den, forsvant samisk som daglig 
språk. Tidlig på 1900 tallet hadde Elen og 
mannen Anders Mathisen flyttet til Storbukt. 
Grunnen til at de flyttet dit, var at de ville bo 
der de kunne få snakke språket sitt, samisk. 
Elen var Alf-Bjørnar sin bestemor og Harry 
sin oldemor. Generasjonen etter krigen ble 
norsktalende. 

Alle disse historiene fra intervjuene har 
gitt et spennende innblikk i hvordan hver- 
dagene var i Storbukt etter krigen og fram til 
60-tallet. Livet og dagene i Storbukt var mye 
likt slik det var ellers i gjenreisings- Finn-
mark. Etter krigen var det enkle kår. Slik som 
de tre tidsvitnene forteller, kom veien helt 
inn i Storbukt i 1962, da fikk de strøm inn 
i huset. Innlagt vann måtte alle ordne selv. 
Alle som bygde opp husene sine i Storbukt 
ble boende der. Gårdsbruk og fiske ga liv til 
den lille sjøsamiske bygda. Felleskapet fra før 
krigen, slektskapet og vennskapet mellom 
alle naboene gjorde at de kunne se for seg 
et liv, en fortsettelse her.

REVY TIL GLEDE OG UNDERHOLDNING.
Folk kom tilbake med et enormt humør og 
pågangsmot. De færreste visste hva de kom 
tilbake til. Da vi spurte de forskjellige om de 
visste hvorfor foreldrene valgte å komme til-
bake, trekker de fram samholdet. 

Før krigen lagde de revy i Stallogargo, fortel-
ler Trygve Laheim. Han husker enda noen 
tekster i samtale i 2021. Revytradisjonen 
fortsatte de med etter krigen. De lokale skue-
spillerne snekret sammen egne dagsaktuelle 
tekster til stor glede for publikum. 

Trygves gode venn, Sverre Johan Johansen, 
skrev en tekst til en revy ungdommen hadde. 
Lilly Werner Johansen (1932-2020) sendte 
meg denne teksten i 2012:
Det dukket opp noen funderinger hos oss i 
«Arahavde» etter dette prosjektet. 
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Hva er sjøsamisk identitet, kultur og 
tradisjoner?

Ble det noe igjen av den sjøsamiske identite-
ten i de familiene som valgte å ikke komme 
tilbake?

Tok våre folk med seg en sjøsamisk identitet 
og kultur til en annen kant av landet, eller 
tapte vi alt med nedbrenningen og tap av kul-
turelle markører? Ble disse tapene forsterket 
av fornorskningsprosessen?

Våre familier er av de som ikke flyttet tilbake 
til Storbukt. Vi vokste opp i storbyer lengre sør 
i landet. Vokste vi opp i et sjøsamisk miljø? 
Eller var det bare de som vokste opp her i 
Storbukt og andre bukter rundt om i Finn-
mark som gjorde det? 

I dette prosjektet har vi også vært opptatt av 
vår immaterielle kulturarv. 

Vi tenker at våre foreldre overførte sjøsamiske 
verdier til oss barn, som vi ikke tenkte over 
da vi var yngre. Vi lærte å ta vare på og være 
glad i det sjøsamiske. Noen av oss hadde 
det samiske språket rundt seg i hverdagene, 
andre fikk kofte, brukte pesk og skaller. Blant 
oss i etterkrigsgenerasjonen har det vært stor 
forskjell på muntlig tradisjonsoverføring og 
fortellinger. Noen omfavnet det samiske og 
andre vendte ryggen til det samiske. Nå som 
første generasjon er borte, vil mange av oss 
vite mer. Derfor har dette prosjektet vært 
svært meningsfylt for oss.  

Vi har fått fram fortellinger og hørt historier - 
fortalt av de som opplevde dem. De fleste som 
har fortalt var barn, det er barnets stemme 
som forteller. Barna var der da tyskerne ropte, 
da husene brant, da skuddene gjallet fordi 
husdyr ble drept, og da evakueringsbåten la 
fra kai. De var der da naboens hund måtte 
bli igjen på land, da de voksnes ansikter var 

Man synes så tidt det er stuslig her hjemme
Og ønsker seg sørover enda en gang
Her hører man sjelden småfuglenes stemme
Kun havet og stormenes ulende sang.

Fjellene står her så kolde og naken
Ikke en busk som kan minne om skog
Her er for koldt og for stygt det er saken
Ja, tenk om vi gutter til Sør-Norge drog

Der har de kino, teater, kafeer
Piker som skinner av sminke og krem
Her finns det slett ikke slike moskeer
Og jenter, ja det er nå smått stell med dem

Slikt kan man høre at ungdommen sier
Siden de kom til bygda igjen
De gamle de rister på hodet og tier
La barna få reise de kommer igjen

For de som har flakket omkring ut i verden
De vet at det alltid vil gå i en ring
For hjemmet er utgangspunktet for ferden
Og her vil de lande når reisen er slutt

Det hjelper så lite om eventyrlysten
Lokker oss ut på en tvilsom tur
Man lengter tilbake til Finnmarkskysten
Til snefokk og vind, bort fra storbyens dur

Her hvor han far og ho mor har drøyet
I Arbeid og slit for å skaffe oss mat
Nå er de kanskje blitt gamle og bøyde
Og da skal jo vi få det tyngste tak

La oss da samles om bygdas interesser
Vise at her kan det spire og gro
Vi som er unge har kun en adresse
Stallogargo, her vil vi bygge og bo

Til mine kamerater- Skrevet av Sverre Johan Johansen 
fra Stallogargo til en revy vinteren 1948/49.

Etterord
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triste. Gjennom det de har satt ord på, kan 
vi forsøke å forestille oss hvordan det var - 
akkurat der og da, da alt dette sterke skjedde. 

Men hvordan var det – egentlig? Hva gjorde 
det med dem? Hva med alt som ikke er satt 
ord på? Fordi noen ikke klarer å fortelle? Hva 
med virkningen av disse sterke hendelsene 
– for hver og en – på sin helt individuelle 
måte? De var ulike personer, i ulike situasjo-
ner – hva har evakueringa gjort med dem? 
Hvordan har opplevelsene preget dem videre 
i livet? Som mennesker? Vet de det selv? Har 
de lagt lokk på det? Fortrengt? Ble det vært 

for sterkt, for vondt, å ta fram? Hva har det 
gjort - ikke bare med dem, men senere - med 
neste generasjon, med deres egne?

Dette har vi ikke lagt hovedvekt på i vår his-
torie. Ut ifra arbeidet vårt med dette, kan vi 
bare ane at noen brutale evakueringsdøgn i 
1944 har satt spor som strekker seg fram til 
i dag, og som – gjennom generasjonenes 
påvirkning på hverandre – også vil prege de 
som kommer etter oss.
Korsnes, K. (2021) Brenning og tvangseva-
kuering. Bodø: Nord Universitet:
https://actanorvegica.no/2021/02/28/
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Vi håper du som leser har hatt glede av å titte gjennom vårt historiske vindu.

Til slutt blir vi alle en gang forfedre, og våre etterkommere vil glede seg over de historiske 

tidsvinduene vi har etterlatt dem. Kanskje kan vi med dette dokumentet inspirere andre til å 

starte sin egen skrivedugnad, til å fortelle sin egen families unike historie.

Storbukt, september 2021.
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