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Tre minutter Margit Bjugstad viste frem nyttige ting som synliggjør Rotary. (Rotarypakken) 
Liste for kjøp ble sendt rundt. Benytt sjansen! Her er det nyttige julegaver 
som trengs i vintermørket.     

Annet   

Hovedtema Om gjenreisingen av Finnmark og Nord-Troms etter katastrofen som rammet 
landsdelen i 1944/45 

  

Foredragsholder Anders Ole Hauglid  

Kort om foredraget ”Det er kaldt å bo i tegninger i Finnmark” 
Finnmarkskontoret ble opprettet i 1945 og fikk sine lokaler utenfor Harstad. 
Myndighetene hadde planlagt en kontrollert tilbakeflytting, men de 
evakuerte ønsket å vende tilbake til sine hjem så snart de kunne. Mange 
hadde lite å vende tilbake til. Våningshus, fjøs, uthus og naust ble brent.  
I Hammerfest var Kravkapellet det eneste som sto igjen. 
Anders Ole viste bilder av nedbrente steder og nevnte tall fra ødeleggelsen: 
11000 bolig, 4700 fjøs og uthus, 106 skoler 27 kirker, 306 fiskebruk osv. 
Finnmarkskontoret ble opprettet for å ha kontroll og hjelpe til med bygging 
av nye boliger og brakkebyer. Dette utløste en konflikt for mange ville reise 
nordover, selv om plassene deres var en ruin. Arkitekter hadde laget skisser 
til nye bygg, men ”Det er kaldt å bo i tegninger”. I løpet av 1945 vendte 
12000 personer tilbake til Finnmark og ca 8000 til Nord Troms. Det ble vist 
bilder av midlertidige husrom under hvelvede båter, enkle skur og 
jordgammer. 
11. september 1947 ble Finnmarkskontoret nedlagt. 
Det var en meget kunnskapsrik og inspirerende foredragsholder som ga oss 
innblikk i tøffe år for folket i nord etter 2. verdenskrig. 
 
Anders Ole har samarbeidet mye med Knut-Erik Jensen om bøker og film. 
NRK TV – Finnmark mellom øst og vest. 
Hauglid, Jensen, Westrheim; Til befolkningen! Brannhøsten 1944 – 
gjenreisningen etterpå.     
        

Referent Kirsten Andberg 

Neste møte 17. november 2015 
Rekruttering og medlemskap i Lillehammer Rotary. 
Innledere er Svein Melgaard og Svein Bergum. 

  

  

 


