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De store linjene ved 
den annen verdens-
krig har faghistori-
kerne hjulpet til 
med å trekke opp. 

Historikeren Arvid Petter-
sons bok «Fortiet fortid – 
Tragedien Norge aldri forsto» 
(Museet for kystkultur og 
gjenreisning, 2008) tok for 
seg brenningen av, og 
evakueringen fra Finnmark i 
1944 på en analytisk måte. I 
høst kom Marion 
Palmers»Bare kirka sto igjen. 
Fortellinger om krigen i 
Finnmark». Hun har over 
fl ere år samtalt med folk som 
opplevde krigen i hjemkom-
munen Kvalsund i Vest-
Finnmark.

Den skjønnlitterære 
forfatteren Palmer har her 
gått over til dokumentarlitte-
raturen, og slipper enkelt-
menneskene til med sine 
dagboknotater, dikt og 
fortellinger. Palmer holder 
bra styr på sine informanter, 
noen av dem riktig taletreng-
te og humoristiske fortellere, 
andre knappere og åpenbart 
preget av den læstadianske 
varsomheten. Hun kunne 
kanskje ha skåret i beretnin-
ger som er nokså identiske.

Krigens Finnmark og Nord-
Troms kom nærmere inn på 
oss ved hjelp av forfattere 
som for eksempel Hans 
Kristian Eriksen, Kjell 
Fjørtoft, Laila og Thor 
Thorsen. Palmers fortellere 
kommer straks til orde; 
barnet som forskrekket 
kommer løpende inn på 
kjøkkenet og forteller at «det 
er krig i Norge!» slår an 
tonen. Dette er blitt en 
krigens minnebok om 
forløpet, evakueringen og 
gjenreisningen.

Tittelen er treffende. 
Bildet av en ensom kirke i 
nedbrente samfunn står som 
symbol på det folk gikk 
gjennom. Fortellerne avslører 
begrenset informasjon om 
okkupasjonen fra myndighe-
tene, forvirringen blir ikke 
mindre da London-regjerin-
gen ber befolkningen 

sabotere evakueringsordren 
og fortvilelsen stiger etter 
hver som buskap drepes og 
hjem går opp i fl ammer. Vi 
hører her stemmene, ser 
bildene og kjenner stanken 
av røyken. 
  
Boka er en mosaikk av 
stemmer, tilsatt dagboknota-
ter, dikt og fotografi . Forfat-
teren har forstått å ta vare på 
humoren i en etnisk blandet 
befolkning. 14. april 1941 ble 
for eksempel «Tobakksren-
net» avviklet, hvor alle fi kk 
premie i tobakk!

Språklig har Palmer valgt å 
differensiere: De som 
opprinnelig er fra Kvalsund 
slipper til på dialekt, de 
øvrige på bokmål. Det 
fungerer bra.

 
Ved siden av brenninga er 
evakueringen det store 

dramaet. Nedlessa sjarker og 
skøyter, 80 om bord i en 70 
fots fi skebåt, loffet sørover 
gjennom mirakuløst godvær. 
Folk forteller frodig og 
usentimentalt om mangel på 
søvn, lus, kakerlakker, difteri 
og tuberkulose. Men evaku-
erte fi nnmarkinger lærde 
også fordommene å kjenne, 
folk lenger sør trodde de 

hadde haler. De kvitterte med 
å fortelle om 20 cm lange 
kakerlakker de hadde med 
seg. Folk mottok de evaku-
erte på ulikt vis.

Under ragnarokk ble alle 
spleiset sammen. Men i 
gjenreisningens rus ble det 
etniske mangfoldet rammet. 
Det samiske hadde ingen 
prioritet, og fornorskningen 
fortsatte.

Sosialantropologen Ivar 
Bjørklund har skrevet et 
etterord som ikke er nødven-
dig. Palmer har fulgt opp med 
en indre fi nale der også en 
personlig betroelse hører 
med. Til slutt noe som styrker 
boka: viktige detaljopplys-
ninger, referanser og littera-
turhenvisninger. 

Krigshistorien fra nord er 
med dette beriket.
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av oss er vi
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