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Reiser med hest og slede og med rein innover Finnmarksvidda var fremdeles en del av livet for 
sorenskriveren i Tana, Finn Palmstrøm, i årene like etter 2. verdenskrig.  Lov og orden skulle 
gjenopprettes.  Hans engelsk-fødte kone, Bettine fulgte ham som protokollfører, og i denne boken 
beskriver Bettine de mange gleder og viderverdigheter de opplevde på reisene med retten.  Hun forteller 
også om sine opplevelser på egenhånd som Aftenpostens korrespondent på en farseaktig ulvejakt på vidda, 
som uerfaren husmor og som like uerfaren lærerinne på Tanas første realskole. Historisk ble den dagen da 
den nye legeskyssbåten, "Dr. Skogsholm", ankom Mehamn.  Det innledet en ny epoke for 
kystbefolkningen i nord. 

Bildene i boken er tatt av forfatteren, som håper at noen av Tanas befolkning vil kjenne seg igjen. 
 

Bettine Palmstrøm (f. Riddley) ble født i London 1918 – for øvrig under et 
zeppelin-angrep!  Hun vokste opp på landet og gikk på fransk klosterskole.  
Under krigen (1939 – 45) arbeidet hun i Den norske regjerings Presse- og 
informasjonskontor.  Etter krigen giftet hun seg med Oslo-advokaten Finn 
Palmstrøm, og fulgte ham da han ble sorenskriver; først i Tana i Finnmark, i 
gjenreisningsårene, senere i Solør i tyve år. 

Både i Tana, i Solør og senere har Bettine Palmstrøm arbeidet leilighetsvis som 
lærer og som freelance journalist, og mange ganger også som protokollfører i 
retten.  Etter at manne ble pensjonist, studerte hun først ved UiO, og deretter ved 
Birmingham University, der hun tok en M.A. grad i "Shakespear studies".  Etter 
mannens død i 1987 bosatte Bettine seg på Røa i Oslo der hun døde i 2009.  

 



 
Aftenposten mandag 12. august 1996 

 

Til Tana 
fra 
Themsen 
50 år 
senere 
 
Tanaelven renner som 
før, stor og mektig. 
Ellers er alt annet 
forandret siden forrige 
gang Bettine 
Palmstrøm (77) var i 
Finnmark. 
 
 
OLE MAGNUS RAPP   
(tekst og foto) 
 
Tana 
  - Her var ingen vei, ingen bro, 
ingen trær, ingen skikkelige hus, 
ikke strøm, ikke innlagt vann. 
Ingen- ting. Men uforglemmelig 
og kjempetrivelig, minnes hun i 
dag. Denne uken har hun vært på 
gamle trakter. Med seg har hun 
boken "Fra Themsen til Tana", en 
personlig kjærlighetserklæring til 
folket, naturen og miljøet i nord. 
  For London-kvinnen ble det fem 
uforglemmelige år som sorenskri- 
ver-frue, lærer og freelance- 
journalist i Finnmark. 
  Hun var med samene på 
ulvejakt, gravde gull i Karasjokka, 
kjørte rein og opplevde vinter- 
stormer. I Aftenposten skrev hun 
detaljert om sitt nye liv i nord.  
For 50 år siden kom Bettine 
Palmstrøm til Finnmark, og 

samene ga henne tilnavnet 
"Sundi-eamit", maktens kone. 
Den unge London-kvinnen var 
nygift med "makten" - den da 
nyutnevnte sorenskriveren i Øst- 
Finnmark, juristen og Oslo- 
mannen Finn Palmstrøm. Hans 
distrikt omfattet et område på 
størrelse med halve Danmark. 
Norsk, samisk og finsk var 
rettsspråk, og den engelsk- 
språklige fru Palmstrøm førte 
protokollene. 
  Mens sorenskriver Palmstrøm 
var opptatt av å få rettsvesenet til å 
fungere i det krigsherjede fylket, 
strevde fruen med å få soren- 
skriver boligen, eller rettere brak- 
ken, til å bli et hjem. 
  - Vi var egentlig heldige som 
hadde tak over hodet. Fortsatt 
bodde mange i jordgammer. Men 
vi fikk sjelden være alene i vår 
brakke. Mange trengte husrom, og 
det kunne ofte bli trangt, sier hun. 
 
Født i London 
Historien om Bettine og Finn 
Palmstrøm ville egne seg som 

forbilde i en romantisk roman. 
Bettine Marie Ridley var født i 
London, og utdannet ved en fransk 
klosterskole. Under krigen var hun 
sekretær ved Den norske 
regjerings presse- og informa- 
sjonskontor i London. Han var 
jurist med aktiv krigsinnsats bak 
seg, blant annet i Kompani Linge, 
og utkommandert til London som 
forsvarer ved krigs- retten. 
  Etter krigen ble han bedt om å 
søke sorenskriverembedet i 
Øst-Finnmark; han fridde til Miss 
Ridley, og hun svarte ja i visshet 
om at nå gikk ferden nordover.  
  - Engelske kvinner var i genera- 
sjoner vant med å følge sine til 
koloniene rundt om i verden. Jeg 
trodde Finnmark ikke var så ulik 
slike kolonier, sier hun. - Derfor 
gikk det bokstavelig talt kaldt 
nedover ryggen på meg da jeg fra 
hurtigruten så en iskald kyst uten 
vegetasjon. 
 
Vannbæring 
  Kaldt skulle det også bli mang 
en vinterdag i det provisoriske 

 
TILBAKE: Bettine Palmstrøm (77) var for 50 år siden sorenskriverfrue i 
Tana. Samene ga henne navnet "Sundi-eamit" - "maktens kone", og 
tok henne med på både ulvejakt og gullgraving. "Fra Themsen til 
Tana" er tittelen på hennes bok, en kjærlighets- erklæring til folket og 
naturen. 
 



huset på Elvenes, ved Tanaelvens 
munning. Minusgradene herjet 
langs gulvet innen- dørs, og 
London-kvinnen lærte fort både 
kullfyring og vannbæring. 
Elvenes var et slags senter i 
Øst-Finnmark. Her var foruten 
sorenskriver, også lege og prest. 
  Hun lærte også om lange 
avstander. Sorenskriveren hadde 
over 200 reisedøgn i året, fra 
lengst sør på Finnmarksvidda til 
lengst nord mot Ishavet. Ferden 
gikk med rein, hest, elvebåt og 
lokalbåt. På folkemunn het 
Palmstrøm bare "Sundi", men 

respekten for makten kunne 
variere: 
  - Jeg minnes godt en reise til 
Beivassgiedde. Rett skulle settes i 
den gamle fjellstuen, og jeg var 
med som referent. Alle var 
innkalt, men før avreise fra 
Karasjok kom det melding fra 
tiltalte. Samenes faste brevskriver 
Per Hætta hadde formulert tiltaltes 
tanker: "Jeg har valgt å følge en 
høyere makt. I Bibelen heter det at 
man i sitt ansikts sved skal tjene 
sitt brød. Jeg har fått jobb som 
kusk for lappefogden, og er når 
rett settes fire dagsreiser unna." 

  Denne uken har Bettine 
Palmstrøm vært tilbake ved 
Tanabredden. Det tidligere 
maktsentret Elve- nes er nå 
redusert til en hyttegrend. Nye 
veier, broer og hus gjør at hun 
nesten ikke kjenner seg igjen. Men 
de eldre i bygden minnes soren- 
skriverfruen med glede. Også de 
som gikk på Tanas første realskole 
minnes "Sundi-eamit". De 14 
elevene som hadde fru Palmstrøm 
som lærerinne, ble kløppere i 
engelsk.

 
 

 
VAKKERT: Sammen med venninnen Anne Grete Egeland (t.v.) har Bettine Palmstrøm denne uken besøkt den 
vakre Tanadalen og stedet der hun og hennes mann Finn Palmstrøm bodde under gjenreisningen av 
Finnmark. 
 



 
 
 

 
 
 Hun kom ut av en butikk, meget mørk, meget 
smart, meget fransk -- og viste seg å være engelsk. 
 Mannen som kjenner alle, så henne først: 
 - Snakk med henne, hvisket han, - det er den da-
men som Aftenpostens fektemedarbeider skrev om 
forleden, han sa at det var «en av Englands dyktigste 
fektersker som nu skal bli norsk borger og styrke 
vårt lag til lekene i Helsinki. 
 - Jeg er ordentlig heldig, sa den unge dame - på 
norsk -, jeg har nettopp fått tak i dynetrekk - dyner 
er det verre med, men det går visst det 
også - og - - 
 - Jeg visste at fektere stopper ut drakten sin for 
ikke å bli stukket opp, men jeg ante ikke at dere bru-
ker dun og dynetrekk til det -? 
 - Tøysekopp - det er et godt norsk ord, ikke sant? 
Jeg skal ikke ha noe fekteutstyr nu. 
 - Men det har vært sagt at De er en av Englands 
dyktigste fektersker? - Det tror jeg ikke, sa Bettine  
R i d 1 e y  beskjedent.  - Min søster Suzanne og jeg 
var blant de åtte som ble tatt ut til foreløpig trening 
for det engelske olympialag. Men det er jo slett ikke 
sikkert at jeg ville ha kommet på laget ved den en-
delige uttagning. Nu får Suzanne representere fa-
milien alene. 
 - Ja, De skal jo i stedet representere Norge? 
 - Dessverre, det blir nok neppe noen synderlig 
fektning av den kvalitet for meg i de nærmeste år. 
Jeg skal gifte meg. 
 

 - Og Deres mann er en motstander, av idrett? 
 - Min mann er en tilhenger av de fleste idrettsgre-
ner fra pistolskyming til fallskjermhopp. Men han 
bor i Tana hvor han er sorenskriver - og da synes jeg 
at jeg også bør slå meg ned der. 
 - Tanken synes rimelig - og da det neppe finnes 
noen Tana Fekteklubb er det vel små chanser for en 
rasjonell trening. Det kan vel forresten tenkes at det 
også på andre områder er en viss forskjell på 
London og Tana. Er De f. eks. oppmerksom på.... 
 - Unnskyld, har De vært i Tana? - Neeei.... 
 - Da tror jeg ikke De har noe å lære meg om 
Tana. Jeg har satt meg inn i materien og vet hva jeg 
går til. Det finnes ikke den bok jeg ikke har lest, om 
Finnmark i alminnelighet og Tana i særdeleshet. 
 - Bare et spørsmål - har sorenskriveren fått hus i 
det hele tatt? 
 - Ja da, et ferdiglaget hus er fraktet opp og reist. 
Det er all right, elektrisk lys er ikke kommet ennu, - 
og vi må hente vann fra en brønn eller noe slikt - 
vannforsyningen er for øvrig ikke det eneste ved. 
huset som krever besøk tvers over gårdsplassen -- 
uttrykker jeg meg tydelig? Vel; men det er da et hus 
og nu kan vi endelig komme i gang. Det er viktigere 
enn noe annet. 
 Miss Ridley - for det heter hun ennu i noen tid - 
forteller - og løfter såvidt sløret for et vakkert lite 
gløtt av krigsromantikk. Han norsk jurist, soldat i 
kompani Linge, deltager i selsomme øvelser og raid 
på norskekysten, deriblant Måløy-raidet, - hun en-
gelsk sekretær ved den norske regjerings infor-
masjonskontor i London - et tilfeldig møte - - og 
dermed var det skjedd. H a n  ble overført til arbeid 
ved de norske krigsretter og den interallierte krigs-
forbryterkommisjon - hun fortsatte i den norske re-
gjerings tjeneste - og så utnevnelsen som sorenskri-
ver i Tana, et distrikt med meget liten bebyggelse 
etter tyskernes tilbaketog - hvor man nu endelig er 
kommet så langt at sorenskriveren får noe mere tak 
over hodet enn et rom i en brakke. 
 - Jeg har vesken full av kort og anvisninger og 
hva det heter alt sammen - alle myndigheter har vært 
utrolig hjelpsomme og hyggelige .... 
 - I all verden - jeg mener våre myndigheter er 
berømt for denslags. - Ingen myndigheter er det. 
Men her i Oslo har de vært så .elskverdige at det er 
en lyst. 
 - Bare et spørsmål til? Hvordan har De lært så 
godt norsk? 
 - Ja, nu kan De gjette. 

Eier
Typewritten Text
INTERVJU MED BETTINE FØR AVREISE TIL TANA



 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
Oversiktskart over Finnmark og Langnes 
 
I dag (2015) er knapt Langnes å finne på kartet.  Vadsø og Alta er blitt de viktigste bosentra i Finnmark 
 
På kartet ser vi de lange avstanden Bettine og Finn måtte reise for å komme til Karasjok og Kautokeino fra 
Langnes. Og husk: Det eksisterte få veier i Finnmark i årene etter krigen, og ikke veg langs kysten eller langs 
Tanaelven 
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Forord 
 
 
 
Det skjedde for femti år siden.  En ung kvinne fra London havnet plutselig på den barske toppen av Europakartet − 
i et Finnmark som fortsatt lå i ruiner. Hun kom nordover med sin mann − Oslo-advokaten Finn Palmstrøm, som ble 
sorenskriver i Tana i 1946. 
For henne var det som å havne i et kartløst landskap, der nye og uante formasjoner stadig dukket opp i terrenget. For 
første gang i sitt liv fikk hun oppleve en vår og sommer uten mørke netter.  Men også en lang og bitende vinter uten 
streif av sol.  Og når polarstormene kom fykende oppover dalen − og pisket jord og himmel inn i et virvlende hav 
av sno − så hun nok ofte frem mot en ny sommer, der milde vinder fikk bjørkeløvet til å skjelve ved Tana-bredden. 

Men det var ikke bare naturen som var full av kontraster.  Også menneskesamfunnet var spennende og 
mangfoldig.  Hun møtte tre levende språk og tre folkestammer, som var vevet sammen i et skjebnefellesskap − ikke 
bare av naturkreftene, men også av en storkrig der de havnet midt i skuddlinjen. Og fortsatt levde de fleste i mørke 
jordgammer og gisne brakkerom.  Men de hadde bevart livsgnisten og pågangsmotet, og i en slags sorgløs 
optimisme begynte de å bygge landet i nord opp igjen. 

Ellers var hun med på dagslange reiser oppover Tanadalen både i elvebåt og i hesteslede og med rein.  Slik 
fikk hun også med seg et stykke eksotisk fortid − før bilen og snøscooteren invaderte Finnmark. 

Hun ble stadig overrasket og fascinert av alt det nye hun opplevde, og det gikk ikke lenge før Bettine 
Palmstrøm satte seg ved et haltende skrivebord i "sorenskriverbrakka".  I det gule skinnet fra en liten parafinlampe 
begynte hun å notere ned sine tanker, inntrykk og opplevelser. En del av disse "dagboknotatene" ble snart vevet inn 
i en artikkelserie i Aftenposten, som også brukte henne som sin spesielle observator i det høye nord. 

Disse artiklene har uten tvil vært til stor nytte for henne, når hun nå maner frem sine spennende år i 
etterkrigsårenes Finnmark mellom disse bokpermene.  Selv etter mange tiår greier hun å gi stoffet en nærhet som 
gjør beretningen intens og levende.  Og det er en sterkt personlig bok med en spesiell side som vi ikke finner i andre 
beretninger fra denne epoken. 
Forklaringen er naturligvis forfatterens spesielle bakgrunn og legning.  Da hun kom til Tana-bredden, var hun 
proppfull av nysgjerrighet og forskertrang.  Og hun hadde ingen fordommer − og ingen forutinntatte meninger.  
Hun så på alt og alle med åpne, søkende og skarpe øyne.  Derfor oppdaget hun ofte forhold som mer hjemlige og 
vanetenkende observatører ikke sa.  Et typisk eksempel i så måte er hennes sterke innlevelse i samiske forhold − og 
hennes forståelse og respekt for samisk livsstil og tenkemåte.  Og det var slett ikke god latin på den tiden.  Selv 
radikale humanister på norsk jord så på samene som en eksotisk fargeklatt, som levde i en sosial og økonomisk 
bakevje, og som snart ville forsvinne i dragsuget fra en moderne verden.  Bettine Palmstrøm var åpenbart ikke 
villig til å godta en slik fatalistisk tese.  Og det var hun som fikk rett. 
Hennes skildring av de mange fargerike menneskene som hun møtte underveis, er preget av den samme respekt for 
alle − både for same, kven og nordmann.  Noen av hennes personportretter er rene journalistiske blinkskudd.  Jeg 
kan si det såpass sterkt, fordi jeg kjente de fleste av objektene hennes. 

Det er disse sidene ved stoffet som gir denne beretningen en særegen dimensjon, og som gjør boka til et 
nyttig og nødvendig tillegg til etterkrigshistorien i Finnmark. 

Forfatteren har ellers en fin evne til å krydre historien med en betagende selvironi, som også styrker stoffets 
ekthet og troverdighet. 
 

 
 

Oslo, mai 1995 
 

Reidar Hirsti 
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Det var en gang i Tana 
 
 
 
Det var mørkt ...  det var kaldt ... og det var meget stille.  Det var desember 1948.  På Langnes i Finnmark, 
der Tanaelven munner ut i ishavet, lå det et hus i skråningen mellom elven og fjellet Algasvarre.  Inne i huset 
kjentes det som om det var innkapslet i den arktiske mørketid, i kulden og stillheten. 
 Mørket hersket nesten like suverent innendørs som utenfor.  Det fulgte meg gjennom huset; flyttet bare litt 
på seg rundt og bakefter det svake lyset fra en liten parafinlampe som jeg bar forsiktig i hånden der jeg gikk 
over stuegulvet mot bordet og skrivemaskinen.  Med tykke raggsokker og filttøfler (vi kalte dem visst 
"katanker") på bena, merket jeg ikke så meget til kulden som lå som et teppe over gulvet, men jeg visste meget 
godt at om jeg ett øyeblikk skulle glemme å passe fyringen, ville også denne fienden straks være innenfor 
døren i full styrke.   Kampen mot kulden hadde begynt allerede lenge før solen forsvant for godt i midten av 
november, og den måtte nok fortsette i mange uker efter at solen kom tilbake ut på nyåret.  
 Det var andre vinter jeg bodde på Langnes i Tana, og noe hadde jeg lært av erfaring. 
 At stillheten kunne ha noe fiendtlig ved seg er kanskje vanskelig å fatte idag, også i Finnmark, i 
snescooternes og muzak-maskinenes tidsalder.   Men jeg skriver nu om riktig "gamle dager" − om årene like 
efter krigen, før elektrisiteten kom til Tana, da hesteskyss og reinskyss fremdeles var landsdelens påliteligste 
transport tilbud, og da få hjem, efter krigsherjingene, hadde så meget som en gammel batteriradio som binde-
ledd med det øvrige Norge.  Selvsagt kunne stillhet være velgjørende til sine tider, også i de årene, særlig for 
en som kom fra Londons trafikk og krigens bombetokter.  Men det kan heller ikke benektes at da den slo seg 
sammen med kulden og mørket, fikk også stillheten noe av kulde og mørke i seg. 
 Jeg var alene i huset: en brakke-lignende, en-etasjes trebygning, som manglet litt av hvert av det som idag 
tas som en selvfølge, men som skulle gjøre tjeneste som sorenskriver-bolig i noen år.  Og så skulle jeg skrive 
for Aftenposten om hvordan jeg opplevet det å være engelsk-født sorenskriverfrue i Finnmark. 
 Under krigsårene i London hadde jeg arbeidet på den norske regjerings informasjonskontor i Kingston 
House, og der hadde jeg truffet ikke bare Oslo-advokaten Finn Palmstrøm, som nu var blitt sorenskriver i 
Tana, men også en som hadde kjent ham fra ungdomsårene på Ljan: Aftenpostens mangeårig medarbeider og 
redaktør, Einar Diesen.  Da var de begge i uniform.  Einar Diesen var sjef for 5. kontor i det norske 
Forsvarsoverkommando og hadde med presse- og informasjonssaker å gjøre.  Finn hadde gjort tjeneste i 
Lingekompaniet, men var, da jeg traff ham, forsvarer i den norske krigsrett.  Som sorenskriver i Tana kunne 
Finn siden 1946 pynte seg med den samiske tittel "Sundi" ("makten"), mens jeg for min del var blitt "maktens 
kone", eller "Sundi-eamit".  Det var en stolt tittel, den også, selv om det skulle vise seg å være så som så med 
makten iblant. 
 Imens var Einar Diesen blitt ansvarshavende redaktør i Aftenposten, og det var således fra høyeste hold i 
denne avis at anmodningen kom om å skrive om "en ung engelsk dames opplevelser som norsk 
sorenskriverfrue i Finnmark… London-piken som dumper rett ned i Tana og går så å si like fra Themsens 
breddegrader til det aller øverste nord." 
 Artikkelen ble skrevet og kom i Aftenpostens jule-nummer 1948, og jeg skrev flere artikler i årene som 
fulgte.  Disse blir gode å ty til når jeg nu, så mange år senere, skal forsøke å tegne et bilde av livet i Tana og i 
Finnmark for øvrig i en tid og under forhold som nærmest hører historien til. 
 Men var det noe så spesielt ved denne efterkrigstid i Tana, vil man kanskje spørre?  Kan en beretning fra 
nærmere femti år tilbake interesserer oss idag?  
 Om krigstiden har man vært grundig orientert, og man har selvfølgelig ikke glemt at tyskerne, vinteren l944 
- 45, under tilbaketrekning, brente og ødela alt de kom over av hus og broer, efter at de i forveien hadde 
tvangsevakuert det meste av Finnmarks befolkning.  Bare noen få av de fastboende klarte å rømme til fjells i 
tide, og svært lite av husgeråd ble reddet.  Det var en hensynsløs bruk av brente jords taktikk, og var et av 
anklagepunktene mot tyskernes krigføring i Norge som ble fremmet under rettssaken i Nürnberg.  Årene som 
fulgte umiddelbart efter frigjøringen ble da nødvendigvis for Finnmarks vedkommende en gjenreisningstid 
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uten parallell i det øvrige Norge.  Men de ble også mer enn det.  Ordet "gjenreisning" kan sannelig ikke sies å 
være dekkende for det som skjedde.  Man kunne heller snakke om epoke-skifte.  Hus og fjøs, skoler og andre 
offentlige byggverk, ble ingenlunde reist som tro kopier av det som hadde vært.  Alt kunne bli, som med et 
slag, mere tidsmessig.  Veier kom etterhvert der det ingen veg hadde vært før, og transport-mulighetene 
forandret seg derefter.  Det ble en tid for store omstillinger, som kom brått på Finnmarks befolkning.  
 Men samtidig med at alt det nye kom, var det mye av det gamle som måtte bli borte for alltid.  Det skulle 
nemlig vise seg at dagene var talte, blant annet, for sorenskriverembetet i Tana, for hesteskyss og reiser med 
rein innover vidda, og talte for at Langnes som et lite sentrum, med boliger for embedsmenn og en butikk. 
 Og det var denne helt spesielle tid − møtet mellom gammelt og nytt, i tillegg til etterkrigsforholdene − vi 
fikk oppleve i årene l946 - l952. 
 Det er klart at det idag neppe har nyhetens interesse å fortelle om denne ene engelsk-fødte 
sorenskriver-frues reaksjoner på livet i etterkrigstidens Finnmark, men allikevel var mye av det jeg opplevde i 
de årene, når alt kommer til alt, en felles opplevelse: felles for fastboende samer og norske, og for tilreisende 
embetsmenn, lærere og gjenreisningsarbeidere.  Og hvor mange ganger i løpet av årene siden har jeg ikke hørt 
nordmenn her sydpå si at de ikke kjenner noe til forholdene "deroppe" i de første efterkrigsårene?  Samtidig er 
det i Finnmark kommet en ny generasjon som er vokst opp under helt andre forhold enn deres foreldre.  
Kanskje derfor er tiden inne til å minnes litt det som "var en gang"?  
 At det må bli personlige minner behøver ikke å bety at de ikke kan ha mer almen interesse.  Tvertimot.  
Jeg håper at just det selvopplevde i det som følger vil gjøre det mer levende.  Noen bilder som jeg tok i de 
årene, (dessverre uten å notere navnene til alle dem som ble med på bildene), er en god støtte for 
hukommelsen, men hovedsakelig vil jeg bruke det jeg skrev da som utgangspunkt og inspirasjon.  Det ble som 
sagt flere artikler for Aftenposten, og i disse fortalte jeg blant annet om rettsreiser og ulvejakt, og ikke bare om 
"hus og heim"!   Reisene med retten, ofte som protokollfører, gikk rundt den værhårde kysten såvel som 
oppover Tanaelven og innover Finnmarksvidda, og med elvebåt, hest- og reinskyss, slik at inntrykkene og de 
erindringsbildene jeg håper å kunne formidle, ikke på langt nær vil dreie seg om en husmors problemer, selv 
om man kan tenke seg at disse var nokså overveldende i starten!  Rettshistorie blir det i alle fall en god del av 
i det som følger. 
 Men, for å begynne med begynnelsen: Hva var det som først meldte seg i tankene mine da jeg satte meg til 
skrivemaskinen hin desemberdag i l948? 
 Jeg kjenner det som om jeg står bak min egen rygg, der jeg sitter og skriver.  Det svake lampelyset skinner 
bare på papiret.  Jeg ser ikke ansiktet mitt, men bare en svak antydning til øyne som speiler seg i mørket bak 
vindusruten hver gang jeg løfter hodet for å tenke meg om.  Det blir liv i maskinen, og ordene kommer raskt 
og spontant noen sekunder, før det blir en pause.  De første ordene som er kommet på papiret er ganske 
innlysende: 

"Selv romerne hadde bad ....." 
 Det er som man hører et hjertesukk.  Vi skjønner med en gang at det er noe som mangler i 
sorenskriverboligen.  Vi vil nok få vite mere snart, for skrivingen går fortere efterhvert, selv om skriveren ber 
om unnskyldning for at hun ikke har den fulle kontroll over sine ord, nu i starten: 
 "..... Nei, det er ikke slik en skal begynne en artikkel.  Leserne må sannelig unnskylde at det går litt rundt 

for meg.  Jeg har vært halvannet år i Finnmark og har fremdeles hundre prosent 
av tiden vært opptatt med å lære å bli norsk husmor.   Skrivemaskinen er rent 
fremmed for meg.  Nu har jeg satt den der hvor symaskinen pleier å stå.  Den 
beste parafinlampen er tilbragt på seks bind av Aschehaugs leksikon og et av 
American Journal of International Law.  Så, nu kan jeg begynne." 
 Men her må jeg stanse litt i lesingen, for her, i utklippet av den ferdige 
artikkelen, litt gulnet, som jeg leser i, blir min oppmerksomhet fanget av et bilde 
av lampen på de syv bind − en lampe omkretset av mørke.  Bildet er tegnet av 
Aftenpostens unge tegner Ulf Aas − ung, og mindre kjent i 1948 enn han er idag!  
Og bare jeg ser på bildet er det som om jeg kjenner igjen lukten av parafin, mens 
minnene forøvrig strømmer på: minner om pussing av lampeglass og stell av 
vekene − et trivelig arbeid på en hytte et par uker i året har jeg forstått senere, men 
mindre trivelig da det var en tidkrevende livsnødvendighet gjennom en lang 

arktisk vinter; minner om det store parafinfatet av metall som lå ute på bakken, og om heverten − nødvendig 

 
(Tegning: Ulf Aas) 
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for å få overført parafinen til husets kanne, men ikke alltid lett å håndtere med tykke votter på hendene.   Jeg 
kjenner igjen smaken av parafin i munnen, og synes å huske at vottene mine gjerne luktet parafin vinteren 
igjennom. 
 Man begynner kanskje å ane hvorfor det var så mørkt i stuen den desember dagen i 1948?  
 Men det var ikke bare sorenskriverboligen som viste mørke vinduer utad.  Heller ikke fra de få øvrige mer 
eller mindre provisoriske brakker og lemmehus som lå langs blindveien på Langnes kunne det sies at det strålte 
lys som kunne i noen grad gjøre mørket rangstridig.  Tvertimot kunne hele tettbebyggelsen gi inntrykk av å 
være mørklagt − som om krigens trusler fra luften fremdeles var en realitet.  
 Situasjonen var den, at lyskilden i de fleste hjem i Tana de første gjenreisningsvintrene var noen små og 
heller skrøpelige parafinlamper som de offentlige instanser hadde importert fra Tsjekkoslovakia, og, vel å 
merke, uten reservedeler.  Det var flatbrennere, som måtte fylles på flere ganger om dagen, og gikk et 
lampeglass i stykker, ja − så ble det en lyskilde mindre, såfremt man ikke klarte å skaffe en hel ny lampe.  Og 
lampeglass har lett for å gå i stykke, særlig i ukyndige hender.  Det sier seg selv at om jeg, for min del, begynte 
med å ha seks til åtte lamper i stuen samtidig, for å sikre det jeg mente var et minimum av trivsel, så endte jeg 
med å flytte en lampe rundt med meg der jeg stod og gikk, og arbeidet. Jeg var sikkert ikke den eneste som fant 
å måtte innrette seg på denne måten. 
 Nu var det riktignok noe som het "Petromax" − en lampetype som ga sterkere lys, bare den ble riktig 
behandlet.  På sorenskriver-kontoret hadde man i perioder hele to slike som var i brukar stand, og jeg vet at jeg 
i det minste ved en anledning fikk låne en til bruk på kjøkkenet da det var noe ekstra som stod på.  Men jeg ble 
aldri fortrolig med slike lamper.  De suste og oste og luktet surt, og de lyste med et grønnaktig skjær som 
kunne faktisk fremkalle en kvalmefølelse hos mange.   Når de dessuten kunne, uten varsel, flamme opp og 
sende tykke, svarte røykskyer mot taket − selvsagt efter ukyndig behandling − er det kanskje forståelig at jeg 
meget tidlig fant ut at våre små tsjekkiske venner dog var å foretrekke. Så jeg holdt meg til flatbrennerne, og 
fylling av bensin, stell av veker og pussing av lampeglass, som den første vinteren var for meg et så fremmed 
ritual, ble efterhvert en del av den daglige rutine og skjedde nærmest automatisk. 
 

Mørke og kulde .... Lys og varme … 
Det er elementære begrep som virkelig begynner å bety noe når de ikke lenger kan reguleres ved bruk av enkle 
brytere.    
 Og det var ikke bare lysets kilde − parafinfatet – som lå ute på bakken på sorenskrivergården i Tana fra 
1946 og utover.  
 Det fantes ikke uthus de første årene, og ved og kull lå også ute året rundt.  Om sommeren bød ikke dette 
på praktiske problemer, selv om man kunne si at branntomten der lemmehuset stod var stygg nok fra før, uten 
at det kom en haug kullstøv foran inngangs-døren.  Men vinteren er hard i Finnmark, og det snør jo en del.  
En sorenskriver i Tana på den tiden hadde 270 reisedager i året, så det sier seg selv at Finn kunne ikke 
bestandig være til stede når det mest trengtes.  Så hendte det ofte at jeg stod selv og hakket kull ut av en haug 
som var frosset til en eneste kjempemessig klump.  Det kom ganske godt med i de dager å ha forholdsvis 
sterke armer! 
 Når jeg nevner branntomten, må jeg huske mitt første møte med Tanas prestefrue. 
 Det hadde ikke manglet verken advarsler eller erting før jeg reiste fra London.  Blant annet hadde norske 
kolleger rådet meg til å være særdeles nøye med støvtørking i huset.  Jeg måtte være forberedt på at når stedets 
prestefrue avla visitt ville hun, idet hun kom inn i stuen, kjenne efter med fingeren om det lå støv på oversiden 
av lysbryteren.  Vel, støv på lysbryteren kunne det ikke bli, all den tid vi ingen lysbryter hadde.   Men litt 
orden kunne man forsøke å få omkring seg, også av hensyn til egen hygge, tenkte jeg nok − og det ikke minst 
utenfor huset.  De av de brente restene av det som hadde vært en to-etasjers sorenskrivergård som ikke lå i den 
gamle kjelleren under det nyoppsatte lemmehus, lå strødd omkring på branntomten da jeg kom til Tana i 
midten av mai 1947.  Enhver ferdsel rundt husene lignet mest på et hinderløp, og tomten utgjorde forøvrig et 
deprimerende syn.  Hvis våren skulle få noen mulighet for å gjøre bakken grønn − for det måtte vel komme en 
vår ut på sommeren? − burde i alle fall så meget som mulig av rustne ovnsrør og forkullede bjelker anbringes 
annetsteds.  Forekom det meg.  Og det var dette jeg holdt på med − kledd i genser og en gammel 
snekkerbukse, med håret i to strittende og høyst provisoriske fletter, med en blanding av sot og rust på hendene 
og sikkert også i ansiktet − da en mørkkledd dame kom høytidelig gjennom porten, presenterte seg som 
prestefruen og spurte hvordan sorenskriverfruen hadde det. 
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Den gamle skrivergården på Langnes, med solid gjerde mot vandrende storfe, brent ned av tyskerne i 1945, og det 
halv-permanente lemmehus reist på branntomten i 1947. 

 
 Jeg husker godt at jeg så meg rundt i forvirring, uvant som jeg var med bruken av titler og tredje-person, 
uvant som jeg var med å være sorenskriverfrue, og, ikke minst, klar over at jeg under enhver omstendighet ikke 
for øyeblikket var kledd for rollen. 
 Ble prestefruen bedt inn?  Jeg husker ikke nu.  Sannsynligvis skyldes dette det vi på engelsk kaller 
"freudian forgetfulness": man glemmer det man helst ikke vil huske.  Misforstå meg ikke: prestefruen var helt 
sikkert både hyggelig og forståelsesfull.  Vi var, tross alt, alle stilt overfor de samme vanskeligheter i de årene.  
Det var bare det, at før jeg kom til Norge hadde jeg ingen erfaring med kakebakst, og ikke stor erfaring med 
matstell forøvrig, selv under mer normale forhold.  Samtidig var jeg godt innpodet hvor viktig slike 
kunnskaper var i Norge.  Det er da kanskje ikke så underlig at all glede med å få besøk − særlig uventet − ble 
de første årene sterkt blandet med angst for hvorvidt "huset", for ikke å si husmoren, ville komme fra 
gjestebudet med æren i behold.  Mens vi bodde på Langnes var nærmeste kakebakeri ti mil borte, i Vadsø.  
Det gjaldt således å klare seg selv, og, vel å merke, uten elektrisk komfyr. Marie kjeks var som oftest 
redningen. 
 Like før vi reiste sydover i l952 kom en av de fastboende på Langnes innom hos meg, og vi kom til å snakke 
om de vanskeligheter jeg hadde hatt i starten.  Da fortalte hun at hun ofte hadde syntes synd på meg, og ville 
gjerne ha tilbudt meg både hjelp og råd hvor det gjaldt å skaffe og tillage mat.  Men, sa hun, hadde hun gått på 
visitt til sorenskrivergården, ville nabofruene ha kritisert henne for å stikke seg frem.  Hun var en beskjeden 
kvinne, og hadde kviet seg for å komme i en slik situasjon.  Det var trist at det ble slik, og et tap for oss begge. 
 Hadde jeg selv forstått situasjonen på et tidligere tidspunkt kunne meget ha vært annerledes.  Men det er 
ikke så rart om jeg liten forståelse hadde i de første årene for embetsstandens helt spesielle sosiale stilling: at 
jeg ikke forstod at en sorenskriverfrue ble betraktet med en slik respekt og, for de flestes vedkommende, på 
avstand.  Der jeg gikk og ryddet på branntomten, eller "klorte" frem kull, eller slåss med andre problemer 
både innenfor og utenfor husets vegger, hadde jeg i alle fall ingen følelse av å tilhøre en priviligert stand! 
 Kullstøvhaugen, ja.   Mere kan sies om den.  Såvidt jeg husker, het det "Svalbardkull", det som av de 
bestemmende myndighetene var dirigert til Finnmark i gjenreisningstiden.  Kanskje ellers også?  Det var en i 
høy grad pulverisert form for kull, og det var ikke så lite av en kunst å fyre med det i kjøkkenkomfyren og i de 
høye koksovner i stue og soverom.  Det ble til at vi brukte mest ved på kjøkkenet.  Da ble det lettere å 
regulere trekken, og heldigvis var en del av vrakgodset på tomten brennbart.  I de øvrige ovner måtte vi lære å 
beregne trekken med pinlig nøyaktighet.  Ga man for mye trekk, kunne hele ovnen snart gløde rødt og se ut 
som den var klar til omsmelting.  Ga man for lite trekk, derimot, oste gass ut fra ovnsdørene og alle skjøter 
inntil, antent av en tilfeldig gnist, den sendte det tunge ovnslokket til værs.  Klarte man selv å antenne gassen 
tidsnok, ved å kaste en tent fyrstikk inn gjennom øverste ovnsdør, hendte det at eksplosjonen ble mindre 
skremmende, − mer som en "kontrollert utblåsning", for å bruke et uttrykk som var helt ukjent for oss da.  
Men kontrollert eller ikke kontrollert, en sterk nervepåkjenning ble det, og jeg vet at vi hadde minst ett to-delt 
ovnslokk i huset efter den første vinteren.  
 Det daglige livet kan således ikke sies å ha vært uten spenning − og enkelte av spenningsmomentene kunne 
vi gjerne ha unnvært.  Også det å måtte grave frem ved og kull fra under sneen syntes vi mange ganger var en 
heller unødvendig påkjenning.  Man undrer seg kanskje over at vi ikke gjorde noe for å få kull og ved under 
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tak?  Selvsagt forsøkte vi.  Men vi bodde i en embetsbolig − uansett hvor primitiv − og derfor var det 
nødvendig å søke om enhver forbedring i skriv til Justisdepartementet og eventuelt til Boligdirektoratet.  Det 
tok tid å få svar.  Og uten at jeg vil gi skylden verken til den ene eller den andre, så ble det til at når vi omsider 
fikk tilbake vår søknad om å få innredet en bod til ved og kull i kjelleren som stod igjen efter det nedbrendte 
fjøset, stod ordene "ikke nødvendig" skrevet for hånd i margen.  Det er ord som virkelig har innprentet seg i 
min hukommelse.  Jeg ser dem for meg ennu, og kjenner igjen hvordan motet ebbet fare-truende ved tanken 
på en ny vinter under de samme forhold. 
 De samme ordene − "ikke nødvendig" − stod også skrevet ved siden av et annet punkt i vår søknad, som 
gjaldt å få satt istand gjerdet rundt eiendommen.  Jeg har skrevet at prestefruen kom gjennom porten.   Hun 
kunne like gjerne ha gått rundt den.  På en måte, nemlig, kunne sorenskrivergårdens omgivelser de første 
årene sammenlignes med Frognerparken den gang visen ble skrevet der det lød: "Port skal det være, ikke no' 
gjerde".  Men for oss var ikke mangel på gjerde noe å le av.  Ferske grønnsaker var ikke å få kjøpt i butikken 
− ikke, såvidt jeg kan huske, hele den tiden vi var i Tana, bortsett fra sannsynligvis et kålhode i ny og ne.  Vi 
sådde og plantet det vi kunne i juni måned, og hadde da håp (takket være midnattsolen, når den viste seg) om å 
kunne høste før sneen kom, gjerne i august.  Men hester og kuer ble sluppet ut akkurat i de månedene for å 
gresse langs landeveien.  De fant fort frem til åpningene i gjerdet, og var ikke sene om å klatre fra veigrøften 
inn i grønnsakhaven vår på nedsiden av huset.  Det skjedde oftest midt på lyse natten, mens vi helst skulle 
sove.  Jeg ser for meg fremdeles Sondi i pysjamas i vill jakt bak en bøling kuer som gjerne løp flere ganger 
rundt huset før de forlot gården.  Eller det kunne være et hestefølge, som i sin ville flukt også klarte ved en 
anledning å velte doen.  Ingen av episodene var særlig bra for grønnsakavlingen. 
 Selvsagt forsøkte vi efter beste evne å lappe til åpningene i gjerdet med planker og ståltråd.  Men alle som 
kjenner til kuers og hesters sluhet og styrke under matauk vil forstå at det hjalp bare så lite.  Det må 
profesjonelt oppsatt gjerde til. 
 Men et gjerde var "ikke nødvendig".  I senere år kunne jeg kanskje innse at det var andre ting som var mer 
nødvendig andre steder i landet, også på andre embetsgårder.  Vi var nok ikke de eneste som slet med slike 
problemer de første etterkrigsårene. 
 I en annen forbindelse − og kanskje enda viktigere − kom jeg heldigere ut av det i en konfrontasjon med 
myndighetene om det bygningsmessige.  Min mann var på en lengre embetsreise rundt Finnmarks kyst, og 
jeg, i min uvidenhet, skrev ingen skriftlig søknad til Oslo, men bare henvendte meg i desperasjon til det 
stedlige Gjenreisningskontor. 
 Jeg har allerede nevnt at kjelleren under huset var fullt av brente rester fra det tidligere våningshuset.  Det 
nye huset (lemmehuset) var anbragt på ca. to tredjedeler av den gamle grunnmuren, uten at det var blitt gjort 
noe med kjelleren.  Jeg hadde vel, i løpet av den første sommeren, oppdaget at alle nyoppsatte hus hadde noe 
som het husholdningskjeller (et ukjent begrep for meg før jeg kom til Norge), og jeg hadde nok forstått at en 
slik kjeller kunne være uunnværlig, ikke minst i Finnmark om vinteren.   I vårt kjøkken fantes riktignok en 
luke i gulvet, men åpnet man den så man bare ned i et svart hull som luktet surt av brent ved og rustent jern. 
 Gjenreisningskontoret i Tana hadde hatt ansvaret for å sette opp boligen vår, så nu henvendte jeg meg 
direkte til dem for å be om å få en brukbar kjeller.  De holdte til i en brakke et sted mellom Langnes og 
Rustefjelbma, så de måtte kjenne godt til forholdene på stedet.  Svaret på min henvendelse var i første omgang 
"Nei" − de kunne ingenting gjøre uten skriftlig instruks fra Departementet.  Det var litt av et slag.  Men jeg 
samlet meg til et nytt angrep.  Det må alt ha gått opp for meg at sommeren kunne være kort, og skulle noe 
gjøres måtte det være før solen gikk og vinteren kom.  Jeg forsøkte igjen, med en ny taktikk.  Først spurte jeg 
om kontoret, når de fikk instruks om å sette opp nye, permanente hus (og de hadde satt opp en del i Tana), 
regnet med at husene skulle ha kjellere?  Ja, det var klart! var svaret.  En husholdningskjeller hørte med, sa 
de.  Dette var lovende, og mitt neste spørsmål var om kontoret hadde oppbevart det brev de hadde fått tidligere 
fra Departementet med instruks om å sette opp en bolig til Sorenskriveren?  Ja, det hadde de.  Da trengte de 
ikke noen ny instruks om å sette istand kjelleren, påstod jeg.  Det holdt!  At det ble noe tungvint å få dratt alt 
rask og skrap opp gjennom luken og ut gjennom to dører, fikk så være.  Ubehageligheter og sølet fikk man 
tåle, bare det ble en brukbar kjeller av det.  Og det ble det, og før vinteren kom.  Kanskje skulle jeg med det 
samme ha forlangt gjerde og ved- og kull-bod!   Det er noe som heter å være efterpåklok visstnok. 
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. . . mangel på mat 
 
 
 
Som man vil forstå, er det vanskelig å holde seg unna emnet mat.  Det er jo et emne som opptok oss alle, i 
England såvel som i Norge under krigen, og etter krigen fortsatte rasjoneringen i begge land.  Desto større pris 
satte man på den maten man fikk tak i, jeg minnes ennu en virkelig gledesstund − også den beskrevet i 
juleartikkelen nevnt i forrige kapitel.   Ikke bare beskrevet, forresten.  Ulf Aas har her vært inspirert til å gi 
sin oppfatning av en stolt husmor med dagens "fangst" − en stor torsk! 
 Det var i juni 1947 − min første vår i Tana − at jeg hørte at det var kommet fersk fisk i butikken.  Dette var 
en begivenhet så sjelden at jeg løp av gårde så fort jeg kunne for å sikre meg en middag eller to.  "Er denne stor 

nok?" spurte butikkens innehaverske.  Stor nok!  Den fisken hun presenterte for 
meg over disken var den største jeg noensinne hadde sett!   Mitt kjennskap til fisk 
skrev seg jo fra de små stykker jeg hadde sett på diskene i Londons butikker.  Denne 
fisken måtte jeg bære hjem i begge armer, og jeg marsjerte stolt avsted, forbi den 
lange, stygge brakken som huset en butikk, post og telegraf og en skole, forbi den litt 
mindre og noe penere brakke som var lensmannsgård og e t par brakker til som huset 
fastboende, forbi prestegården − også den en brakke, som presten selv holdt på å 
male rød og grønn, forbi hauger av stein og skrap og rusten piggtråd som hver dag 
måtte minne om tyskerne, forbi doktorgårdens tidligere uthus, som da var bolig for 
distriktslegen − for endelig å nå frem til egen brakkebebyggelse, i triumf! 
 Himmelen var blå, og det var også Tanaelven nedenfor til venstre.  En liten bekk 
kastet seg, mørkegrønn av smeltet snø, under veien og ned i elven.  Bjerkene så ut 
som om de når som helst var klare til å springe ut med et vell av små, lysegrønne 

blader.  Solen skinte − hele verden var deilig.  Og vi hadde fisk til middag i mange dager.  Trodde jeg! 
 Jeg hadde et hemmelig håp om at det kanskje var en laks jeg hadde i armene.  Men Finn, og det samlede 
kontorpersonale, som jeg også stelte for den første tiden, fortalte at det var en torsk.  De lot ikke til å være 
mindre begeistret av den grunn.  En maler som arbeidet i stuen vår akkurat da var vestlending.  "Du må rense 
fisken først", sa han.  Han slipte en kniv på ovnsrøret og viste meg hvordan jeg skulle gjøre det.  "Hodet kan 
vel katten få", mente jeg.  Jeg trodde han skulle fått slag.  Men hvordan kunne jeg den gang vite at 
torskehodet er like meget et ritual som et måltid?  
 Fangsten min holdt i alle fall til ett måltid. 
 På den tid trodde mange i syd Norge at vi i Finnmark levde på laks, ryper, dyrekjøtt og multer.  Men for oss 
som bodde der virket det som om rypene på en mystisk måte var forsvunnet, at laksefisket stadig slo feil, og at 
frosten som oftest ødela multene.  Fersk fisk var nesten like sjelden å se i Tana som en hvit jul i England.  
Fiskerne ved kysten hadde så megetannet å gjøre at de hadde lite tid til å fiske − eller så var været for dårlig.  
Og uansett var det problemer med transport fra fiskeværene og innover i landet.  Alt i alt, var det ikke lettere å 
skaffe mat i Finnmark enn det var andre steder i landet.  
 Man har kanskje merket at det var først i juni at våren kom til Tana med museørene på bjerken.   Her syd er 
man ofte spent på om det blir grønt til l7.mai.  I Tana var vi lykkelige om det ble grønt til St.Hans.  Men den 
lykkefølelse som kommer med de første grønne bladene på trærne i Norge er muligens enda mer intens dess 
lenger man må vente på dem.  I Tana finnes mange skjønne bjerketrær, men ingen nåletrær, bortsett fra noen 
få som ble plantet ved landbruksskolen som et eksperiment.  Ellers traff vi først på furu når vi på rettsreiser 
nådde Levajok, etter to eller tre dagers reise oppover Tana elven, avhengig av vær eller føreforhold. 
 Jeg husker hvor takknemlig og lettet jeg ble da jeg først så Tanas bjerketrær den l6. mai l947, selv om de da 
fremdeles var uten blader.  Under reisen rundt kysten fra Vardø til Vadsø var hjertet mitt sunket jevnt ned til et 
absolutt bunn-nivå ved synet av den golde, treløse kysten.  Fra dekket på lokalbåten Tanafjord hadde jeg fått 
mine første inntrykk av det fylke som skulle være mitt hjem, − i hvor mange år visste jeg ikke.  Da husket jeg 
mine kjekke ord til Finn når han, langt der borte i London, spurte om jeg trodde jeg kunne klare å bo i et 
krigsherjet strøk så langt mot nord.  Jeg hadde svart at engelske kvinner i alle år har klart å følge mennene sine 
til utposter i koloniene, så hvorfor skulle ikke jeg klare dette?  Men et liv uten trær hadde jeg ikke forespeilet 

 
(Tegning: Ulf Aas) 
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meg!   Og heldigvis ble det heller ikke til det.  Bjerkene i Tana vokste ikke så høye eller så statelige som de 
trær som jeg siden er blitt glad i her syd.  Forkrøblet var de, av vær og vind. Men så vakre de var!  Men så 
vakre de var!  
 Men var det ikke fisken jeg skulle snakke om, eller assosiasjoner beretningen om den vekker? 
 Min glede over anskaffelsen kan virke overdrevet, men kanskje ikke når man vet at i mange dager forut 
hadde middagen bestått av tomatsuppe og pannekaker.  Jeg kan ikke huske om suppen hadde sin basis i pulver 
eller boks.  Noe slikt utvalg som idag fantes i alle fall ikke, og ferske tomater i butikken var det ikke tale om.  
Egg og melk fikk vi kjøpt, husker jeg rett, fra moren til butikkinnehaversken.  Mel var det formodentlig i 
butikken.  Men mat ellers?  En ting er sikkert, at kom det noe middagsmat − for eksempel, en gang, bokser 
med seikaker − ja, så var middagen for befolkningen på Langnes (i alle fall de som var avhengige av å kjøpe i 
butikken) seikaker i tiden fremover, inntil butikkens beholdning Var tømt.  Det ble liksom en ting ad gangen, 
− noe som kanskje hadde sin forklaring i at avgjørelsene om hva som Var mest nødvendig for 
gjenoppbyggingen av en hel landsdel måtte tas av en sentral myndighet.  Jeg tror jeg trygt kan si at jeg ikke 
har kjøpt en eneste boks seikaker siden vi reiste fra Tana. 
 Finnmarks egne produkter, som laks og reinsdyrkjøtt, multer og ryper (når det ikke var uår på disse, som 
omtalt i artikkelen) gikk gjerne til oppkjøpere sydfra.  Det ble bedre forretning.  Til sorenskrivergården hørte 
det både lakserett og en multemyr.  Det hjalp bare så lite.  Lakseretten hadde i alle år vært bortforpaktet til 
stedets fiskere, og "betaling" skulle man få i laks.  Når regnskapet ble gjort opp etter endt sesong, var det alltid 
vi som skyldte forpakterne. Det hendte at folk − som vi ikke nødvendigvis kjente personlig − kom langveis fra, 
gjerne medbringende gjester sydfra som skulle oppleve midnattsol og Tanas laks.  Da måtte laksen skaffes til 
veie − om det så var i konkurranse med oppkjøperne, som gjerne holdt til "på den andre siden av elven", lengst 
mulig fra prismyndighetene.  At sorenskriveren var, blant annet, dommer i prissaker, gjorde selvsagt ikke 
situasjonen lettere for noen av partene. 
 Og multemyren?  Ja, den lå bare en fem- eller ti-minutters gange fra tett-bebyggelsen.  Det gjaldt å være 
først ute der, om og når bærene ble modne, eller helst, syntes nok noen, litt før.  Ingen av oss på 
sorenskrivergården hadde tid til å holde døgnvakt, og resultatet ble deretter − ingen multer. 
 Men reinsdyrkjøtt?  Det spiste vi som oftest (og ofte) når vi var på reise innover i landet, på fjellstuene som 
var drevet av samer med nær tilknytning til næringen.  Ellers kunne vi en sjelden gangvære på rette sted i rette 
øyeblikk og aller nådigst få anledning til å kjøpe litt av et slakt, og da, hadde jeg nær sagt, med hud og hår.  
Hår kom jeg nemlig til å forbinder med nykjøpt reinsdyrstek − et uappetitelig syn.  Men smaken på steken, når 
vi kom så langt, var upåklagelig. 
 Ryper fantes selvfølgelig i Tana i de årene i samme utstrekning som ellers.  Om de "forsvant" iblant, så var 
det helst i lag med laksen og multene, og mye av reinsdyrkjøttet − sydover.  Et tegn på dette var at det kunne 
ofte være vanskelig å få berammet saker visse måneder av året fordi en eller flere av partene eller vitnene lå 
inne på vidda på rypefangst.  Nu kunne vi selvsagt ha dratt på jakt selv.  Jaktvåpen hadde vi, da jeg hadde fått 
et dobbeltløpet haglgevær i bryllupsgave av en fetter like før jeg reiste fra England, noe som hadde voldt meg 
ikke lite besvær med å skaffe lisens og utførselstillatelse på så kort tid.  Det kunne ha vært hyggelig å få noe 
igjen for alt det strevet.  Jakthund hadde vi også; en nydelig engelsk setter, Tass, som vi fikk som hvalp den 
første sommeren.  Det som i grunnen manglet var i første rekke tid (sorenskriverens) men også, jaktlysten.  
For når det omsider ble til at vi kom oss ut i terrenget med hund og børse, skulle det vise seg at Finn ikke eide 
lyst til å skyte noen fugler.  Mistanke om dette fikk jeg ganske snart.  Han − som skulle være vant nok med 
våpen etter sine erfaringer som frivillig i Finland (under vinterkrigen i l939/40), som deltager i 
kamptrefningene i Norge i aprildagene i l940 og fra sin tjeneste i Lingekompaniet, med bl.a. deltagelse i 
Måløyraidet i l94l − var merkbart klosset, for ikke å si somlete, i sin behandling av jaktvåpenet.  Først når 
hunden tok stand tok han av seg hatten, lirket bæreremmen over hodet, satte hatten tilbake og ladet geværet, for 
så å begynne å se seg om, mens minen spurte tydelig: "ja, hva var det jeg nu skulle foreta meg?"  Da hadde 
hunden, som var ung og uerfaren, for lengst skremt opp rypene med fryd og jubel.  Når lignende oppførsel fra 
mann og hund hadde gjentatt seg et par ganger fant jeg det naturlig å spørre Finn om han helst ville slippe å 
skyte fugl? 
Til dette svarte han et ærlig ja, og deretter kunne vi, så ofte anledningen bød, gå tur i det vidunderlige 
høst-terrenget med hund, men uten børse. 
 Men at jeg fikk ryper å stelle minst én gang mens vi bodde i Tana er helt sikkert.  Jeg husker så godt 
hvordan fjærene føk rundt i kjøkkenet fra min ukyndige plukking, da jeg var ulykkelig uvitende om at man 
kunne dyppe fuglene i vann først.  Og jeg husker at når jeg skulle forsøke å bestemme hva som skulle 
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beholdes og hva kastes av all den motbydelige innmaten jeg måtte fjerne fra skrottene, søkte jeg hjelp i 
illustrasjonene i tre-binds-verket Vår helse, der jeg kunne få en viss peiling på hvordan for eksempel hjertet og 
leveren skulle se ut, om så i en litt annen målestokk.  Jeg husker også min forundring da jeg ble tilrådet å ta 
gjetost oppi sausen. 
 Så litt lærte jeg, efterhvert – og det trengtes.  Det var ikke få ganger jeg savnet noe ved min klosterskole 
utdannelse, og fattet mistanke om at den ikke hadde vært beregnet på en som skulle livberge seg og sine under 
de rådende forhold.   
 Men om det å skaffe og å tillage mat kunne være vanskelig nok, så var det å oppbevare det man fikk tak i 
ikke noe mindre problem, selv etter at kjelleren var gjort istand, og det særlig, selvfølgelig, for en som ikke 
hadde lært å hermetisere eller salte.  Uten strøm ingen kjøleskap!  Og dypfryser var det intet privat hjem som 
hadde, hverken i syd eller nord, før vi reiste fra Tana.  Propan hørte vi heller ingenting om i de årene.  Noen 
spiker på veggen ute kunne være fryselageret vårt når vinteren var på det kaldeste, men det var ingen pålitelig 
oppbevaringsmetode.  Jeg lærte snart at en stigning i temperatur på ti grader, selv om kvikksølvet fremdeles 
holdt seg godt under null, var nok til at kjøtt eller fisk kunne bli ødelagt.  En saltbalje skulle være mer 
pålitelig, og den ene gang vi hadde fått tilsendt en kasse med fisk, som kom dryppende av smeltet is til Tana via 
kystbåt og rutebuss fra et av fiskeværene, forsøkte jeg denne metode.  Det var kanskje kunnskapene som 
manglet, eller luktesansen som var for by-fin.  Jeg husker i alle fall at jeg i all hemmelighet og med svart 
samvittighet, mens baljen ennu var omtrent halv full, lurte meg ned til elven og tømte saltlake og fisk uti. 
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. . . mangel på sprogkunnskaper –                                     
men en skole blir til 

 
 
 
I min omtale av bebyggelsen på Langnes, har jeg nevnt en lang og stygg brakke som blant annet huset skolen.  
På søndager, og ved andre anledninger da det var behov for det, ble skolerommet til kirke – en meget praktisk 
ordning, da et gammelt harmonium, som mirakuløst nok hadde overlevd krigen, kunne brukes til 
sangundervisning og til salmesang.  Noen ny kirke ble ikke bygget mens vi var i Tana.  Når man nu hadde 
sjansen å bygge opp et nytt bygdesentrum fra grunnen av, viste det seg at det skulle ta flere år før man kunne bli 
enig om hvor dette skulle skje.  Og det ble aldri Langnes. 
 Skolen, som kirken delte rom med i mellomtiden, var folkeskolen. Denne skolen hadde tidligere (og senere) 
ordfører og lærer, samen Per Fogstad, klart å holde gående under krigen, med hjelp av sin kone.  Noen 
realskole hadde det ikke vært i bygden før krigen.  Men nu fant presten, distriktslegen og sorenskriveren ut at 
tiden var inne for å gi bygdens ungdom en mulighet for videre utdannelse, og samtidig fant de ut at det ville 
være en passende oppgave for meg å være med på dette.  Da jeg ankom Tana, noen måneder etter Finn, var 
saken avgjort og lærerinnejobben ventet.  Å si at jeg var kvalifisert for jobben ville være en overdrivelse.  Jeg 
har riktignok skaffet meg flere universitetseksamener senere i livet, men i 1947 hadde jeg ikke mer enn det som 
tilsvarte norsk artium, samt sekretærutdannelse.  Men heldigvis ble det funnet en norsk student til å ta de fleste 
fagene.  Med presten til å organisere og ta religionsundervisningen satte vi så i gang, og jeg var lærerinne for 
første gang i mitt liv, med engelsk som fag og til tre kroner timen i lønn. 
 Høres dette siste latterlig ut idag?  Da kan man til sammenligning fortelle at en sorenskrivers lønn den 
gangen var 9000 kroner året – eller vel én krone timen når man tar med alle årets timer.  Dette er selvsagt å ta 
litt hardt i, men ikke meget.  Saksmengden var så stor at en sorenskriver kunne sjelden ta fri, og særlig var det 
reisene som mange ganger måtte foretas i helgen, om kvelden eller enda til om nettene de gangene ferden gikk 
rundt kysten og man kunne sove seg fra rettssted til rettssted. 
 Skolen kom i alle fall i gang, og undervisningen begynte høsten l947, med en klasse med fjorten elever i 
alder fra fjorten til enogtyve år, hvorav ca. halvparten samer.  Flere av elevene var ikke så sterke i norsk at det 
gjorde noe, men det var heller ikke lærerinnen. 
 Da jeg bare skulle undervise i engelsk, var dette ikke det så farlig for elevene − bortsett kanskje fra en 
anledning. 
 Jeg hadde ingen erfaring fra norsk skole, og var kanskje litt vel høytidelig av meg.  Jeg forlangte at elevene 
stod opp når jeg kom inn i skolerommet.  Så sa vi "Good morning" til hverandre, og jeg avsluttet med "You 
may sit down and take out your books".  Alt slik som jeg hadde det i blodet etter mine år på pensjonatskole i 
England.  Men så kom dagen da jeg la til, helt ubesværet, "Det er jævlig kaldt idag!"  Reaksjonen var ikke 
sen om å komme, og adjektivet ble flittig brukt av samtlige elever resten av timen.  Jeg ante uråd, men først 
ved middagsbordet hjemme turde jeg spørre om en forklaring – og fikk ikke så lite skjenn!  Hvor hadde jeg 
lært et slikt uttrykk?  
 Vel, skolen overlevde, og jeg fortsatte med mine engelsktimer.  Skolerommet kan jeg fremdeles se for 
meg, med de mørke, umalte trevegger.  Det var i en gammel brakke, selvsagt – "en tyskerbrakke". 
 I et hjørne innerst var det en høy jernovn, og husket man å slenge på noen vedkubber med 
jevne.mellomrom, kunne det bli hett nok for de elevene som satt nærmest.  Lærerens pult derimot var nærmest 
døren, mellom døren og vinduene, der det trakk mest.  
 Jeg husker ikke så meget om hva slags bøker vi hadde fått utdelt, bare at de virket litt vel barnslige i forhold 
til elevenes alder.  Klassen var ikke stor, men den var nokså uensartet, og det sier seg selv at det var ikke lett å 
holde samtlige elever jevnt interessert.  Det var selvfølgelig spørsmål om begynnerundervisning for samtlige.  
 Engelsk var ikke obligatorisk fag i folkeskolen verken i nord eller i syd før krigen, til tross for at norske 
foredragsholdere og artikkelforfattere i England under krigen gjerne påstod at alle norske barn kunne snakke 
engelsk fra syv-års alderen!  Da vi senere kom til Solør, der jeg igjen skulle opptre som lærerinne med visse 
mellomrom og i diverse fag, fant jeg ut at heller ikke der var man kommet så langt.  Men for barn i Tana kunne 
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det selvfølgelig sies at det viktigste var å kunne samisk og norsk – og gjerne finsk. 
 Men jeg gjorde i alle fall det jeg kunne for å få så mange av elevene som mulig interessert i det nye språk, og 
som hjelp tok jeg nok i bruk noen mer voksne bøker som jeg hadde med fra England.  Det er tvilsomt om mitt 
opplegg hadde vært godkjent av undervisningsrådet, men så var jeg lykkelig uvitende om at slikt noe fantes! 
 Nu var elevenes kunnskaper i norsk grammatikk, og de vanligste grammatikalske uttrykk, nokså 
mangelfulle, og noe av det første jeg måtte skaffe meg var en lærebok i faget.  Denne boken kom godt med, da 
jeg i visse perioder senere vikarierte for en syk lærer og måtte overta hans fag: geografi, tegning, engelsk − og 
norsk!  Skolen vokste med årene, først til to klasser og så til tre, og måtte flyttes lenger oppover i bygden til en 
større om ikke mer tidsmessig brakke. Det måtte ansettes en kvalifisert lærer som rektor, og da han viste seg å 
ha engelsk som hovedfag, ble det slutt på min karriere som lærer etter ett år, unntatt når skolen hadde behov for 
en vikar. 
 Jeg forsøker nu å se ansiktene til elevene mine det første året, men må innrømme at de er blitt borte − med 
unntakelse av ett.  Det tilhørte en samegutt som satt i første pultrekke og som hadde et smil så bredt at det 
kunne lyse opp i de aller mørkeste dager.  Smilende brune øyne hadde han også, og var gløgg, ivrig og 
arbeidsom.  Han het Olav Saraksen, og han gjorde det bra, tok artium og kom seg over til England for å 
studere.  Men så har jeg hørt siden at han døde så altfor tidlig. 
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. . . mangel på hjelp og                            
bekvemmeligheter 

 
 
 

Man har kanskje allerede forstått at embetsmennene måtte være like selvhjulpne som alle andre i Tana 
i årene like efter krigen. Jeg har fortalt at presten holdt på å male sin egen bolig utvendig den dagen jeg fikk 
kjøpt den store fisken. Også distriktslegen og sorenskriveren hadde vist gode takter i malerfaget før jeg kom 
oppover, da de hjalp bestyrerinnen på sykehjemmet, Tana Gård, med å få omgivelsene litt lysere og triveligere 
for de syke. Ikke alle jobber var like morsomme. En dag stod det et oppslag på døren til distriktslegekontoret 
der det ble opplyst at kontoret var stengt fordi distriktslegen måtte tømme doen. Han hadde ikke fått noen 
annen til å ta jobben. 
 En gang da Finn var på en lengre rettsreise og det ikke fantes mere ved, lånte jeg en hest og bikkvogn for å 
hente ny forsyning et par kilometer borte. Hesten og vognen måtte jeg til Landbruksskolen på Bonakas, et par 
kilometer borte, for å låne. Skolen var ennu ikke gjenreist efter tyskernes herjinger, og den kom heller ikke 
igang igjen mens vi var i Tana, men en ny bestyrer-bolig var reist, slik at man kunne ansette en bestyrer og gå 
igang med planleggingen. Og det var bestyreren som disponerte over en hest som han (under adskillig tvil) var 
villig til å låne meg. Nu var ikke dette en så stor risiko som han lot til å frykte. Hester var jeg vant med fra 
barndommen av. Det var bikkvognen som skulle vise seg å være problemet.  En slik kjøredoning hadde jeg 
ingen erfaring med. Med sine store jernskodde hjul og helt uten fjæring, bråket den noe innmari på den harde 
grusveien − bråket så til de grader at det var først da jeg var halvveis hjemme med første lass at jeg oppdaget at 
lemmen bak var falt av, og at vedkubber lå strødd som en spor-sti langs veien. Annen trafikk enn min 
kjøredoning fantes heldigvis ikke akkurat da, så det var ingen fare. Det ble bare litt ekstra slit av det. Jeg hadde 
nok gjort den feil at jeg hadde sittet foran, på vognen. Siden forstod jeg at det var klokere å gå ved siden av eller 
bak − noe som også var mindre ubehagelig for ryggen. 
 Hovedforklaringen på all denne aktiviteten fra embetsmennenes og hustruenes side, var erstatningene som 
folk flest hadde fått efter krigen: erstatninger for hus og løsøre. Det ble mye kontanter på en gang, og ikke alle 
fant det nødvendig da å ta arbeide hos andre. De hadde mere enn nok å gjøre med å "gjenreise" sitt eget. Men 
det var ikke fritt for at jeg iblant kunne få en følelse av at det også lå noe annet bak: at enkelte av de fastboende 
var spent på å se hva vi "søringer" kunne klare. Man følte seg ganske enkelt satt på prøve!  
 Men meget god hjelp fikk jeg en gang, da nøden var størst. 
 Det hendte, både med og uten varsel, at vi kunne få mer eller mindre offisielle besøk, eller såkalte 
"høflighetsvisitter", av folk vi ikke kjente personlig, men som ofte var høyere embetsmenn. Da ønsket jeg 
mange ganger at jeg hadde et bedre matforråd, men enda mere at jeg hadde hatt en litt annen utdannelse, og at 
jeg i det minste hadde vært like flink som den vanlige norske husmor til å ha kakebokser i bakhånd med de 
foreskrevne syv eller ti sorter, både i og utenfor juletid.  
 En dag fikk vi en snau halv-times varsel om at "helten fra Hegra", general Holtermann, kom på visitt, 
sammen med en adjutant og øverstkommanderende ved Forsvarets forlegning på Porsangmoen, oberst Løvlie. 
De var allerede på Rustefjelbma, en 8 − 9 kilometer borte, da vi fikk beskjeden. Å si at jeg fikk panikk er nok 
ingen overdrivelse.  Dette skjedde i den mørkeste årstid, og i min første vinter som arktisk-norsk husmor. Da 
beskjeden kom lignet stuen nemlig det den for øyeblikket var − en systue. Jeg hadde funnet frem til en flink og 
ualminnelig trivelig sydame som bodde på den andre siden av fjorden, i Østre Tana. Frida Johnson het hun, og 
skulle være hos oss en hel uke og hjelpe til med å sy blant annet en vinterkåpe av et ullteppe jeg hadde fått kjøpt 
i kramboden på Langnes. Det tok jo tid for en nykomling å få skaffet seg en garderobe som passet til klimaet i 
nord. Mønstrer, stoffer og sysaker måtte nu ryddes i en fart. Verre var det å finne på noe som kunne serveres 
gjestene. 
 Men nu viste det seg at Frida kunne mere enn å sy. Hun overtok på kjøkkenet med myndig hånd, og før 
gjestene kom, hadde hun tryllet frem de lekreste snitter med eggerøre og hva hun ellers kunne finne. Kaffe 
kunne vi by på, kokt på de store, svarte bønner, med ganske stram smak, som var de eneste som var å få. 
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Sterkere saker var det tvilsomt om vi hadde. Nærmeste Vinmonopol var i Tromsø − tre dagers båtreise fra 
Vadsø, som igjen var ti mil fra Langnes. Vinterstid var man selvfølgelig avhengig av oppvarmet transport for 
drikkevarer, og det var da ikke bestandig det var noe i hjørneskapet. 
 Her kan det være av "historisk" interesse å nevne at alle større bestillinger fra polet − og det var neppe noen 
som bestilte kun en flaske ad gangen − måtte "anmeldes" til politiet, straks de ankom kystbåtenes ekspedisjon 
i Vadsø. Så kunne politiet være forberedt på bråk, enkelte steder i distriktet!    
 Hos oss gikk det nu passende rolig og høytidelig for seg denne kvelden, når gjestene først var kommet. 
 Det kunne være vanskeligere når vi fikk overnattingsgjester i lengre eller kortere tid. Jeg husker i farten to 
amerikanske journalister som ankom på motorsykkel, to engelske professorer (hvorav jeg kjente den ene) og 
en amerikansk vitenskapsmann. Samtlige skulle studere forholdene i det fjerne nord, og fordi de snakket 
engelsk, ble de henvist til sorenskriverens i Tana, av forståelige grunner. Det ble flere meget hyggelige 
bekjentskaper − men problemer, likefullt. Som man godt kan forstå, var det da savnet på rennende vann, bad og 
andre bekvemmeligheter som ble enda mer merkbart enn til daglig.  Savnet av W.C., for eksempel. 
 Vår gammel-dass var plassert et stykke fra huset, i kanten av kjøkkenhaven. Særlig i mørket og kulden 
kunne det bli mindre hyggelige turer dit, og vi måtte advare gjester om at stien var både bratt og glatt, og hvis 
man ikke var forsiktig kunne man risikere å havne i døren med et brak så hele innretningen stod i fare for å 

ramle over ende. Det gjorde den en gang forresten. En av vinterstormene 
tok den og slengte den ut i potetåkeren. Efter det var det at Finn uttrykte 
engstelse for at han kunne komme til å bli husket i eftertiden som "den 
sorenskriveren som omkom på do". Jeg var så uforsiktig at jeg refererte 
dette i en av artiklene mine i Aftenposten. Det fikk eftervirkninger. Under 
en budsjettbehandling i Stortinget våren 1949, sa John Lyng (H), iflg. 
Dagbladet: 
 "Det er ingen som mener det er bygd for flott for sorenskriveren i Tana." 
(Et stortingsmedlem hadde visstnok klaget over utgiftene til oppsettingen 
av huset vårt). "Tvertimot" sa Lyng, "toalettet, for eksempel, ligger langt 
vekk fra selve huset, og rett som det er, blåser det på sjøen eller ut i åkeren, 
slik at en dommer deroppe, en tidligere fallskjermhopper, har uttalt frykt 
for at han blir den første norske dommer som omkommer da doen hans 
blåser til sjøs." 
 Dette var en gave til tegneren Hammerlund, som man kan tenke seg!  
Hans illustrasjon i Dagbladet viste et hjertehus i fritt svev over opprørt hav 
med en mannsperson hengende i bukseselene og med flagrende skjorteflak.  
Overskriften var: Tidligere fallskjermhopper.  
 Dommeren, som hadde vært fallskjermhopper, tok det hele med godt 
humør. Justisdepartementet var litt mindre fornøyd, fikk jeg høre senere. 
Jeg hadde visstnok gått litt utover grensene for det som var passende for en 
sorenskriverfrue å skrive i hovedstadsavisen. Når spørsmålet om utgiftene 
til det bygningsmessige ved Tana sorenskriverembete var blitt tatt opp 
under nevnte budsjettbehandling, kan det bare ha dreiet seg om oppsetting 

av vårt lemmehus og av en større brakke til kontorbygg, og kritikken gikk ut på at utgiftene kunne ha vært spart 
hvis man, før man satte opp husene, hadde tatt en avgjørelse om å legge ned embetet − noe som visstnok hadde 
vært på tale. Embetet ble ikke lagt ned før flere år efter vi kom sydover, og faktisk ble de ansvarlige 
myndigheter adskillig mer generøse eftersom årene gikk. Lemmehuset ble utvidet og vi fikk både bad og W.C. 
før vi reiste. Kullstøv og ved kom også under tak, og gjerdet ble gjort istand. Kontorbygget ble flyttet fra midt 
på gårdsplassen over til grunnmuren til det tidligere fjøs og uthus, og i kjelleren under kontoret fikk vi et 
bryggerhus. Det var til stor hjelp − så lenge vi hadde vann i springen. 
 Men det hadde vi ikke bestandig, som allerede antydet.  Det fantes riktignok et lite, privat vannverk på 
Langnes, som skulle forsyne sykehjemmet og de tre embetsgårdene. Men ledningene var gamle og skrøpelige, 
og det var ikke sjelden vi måtte hente vann fra elven, eller hos naboer som hadde sandspiss. En gang forsøkte 
jeg å bruke et bæretre, som jeg lånte for å kunne frakte to bøtter ad gangen. Det ble med det ene forsøket. Mine 
skuldrer hadde visstnok ikke riktig bredde eller fasong.  Ellers var jo Finn utrettelig med å skaffe vann til 
huset − bare han var hjemme!  

Tidligere fallskjermhopper 

 
(Tegning: Gustav (Gösta) Hammerlund) 



Bettine Palmstrøm: Fra Themsen til Tana (1946 - 1952) 

 

16 
 

 Én slik vannhentings-periode var spesielt lang. Den fulgte efter at skjelettet til en mus var kommet, 
stykkevis, men temmelig komplett til slutt, gjennom vannkranen, medfulgt av noen hårtufser. Det måtte store 
utrenskninger til, og store reparasjoner på det gamle "verket", før noen av oss orket å drikke vann fra springen 
igjen. 
 Det var muligens også i denne vannløse periode at jeg en dag trillet vår vaskebalje (et halvt parafinfat) med 
brask og bram ned til Tanaelven og, for første og siste gang i mitt liv, vasket ulltepper nede på en elvestrand og 
skylte dem i rennende elvevann. Det var et deilig, varmt sommervær, og det kjentes bare herlig å fråtse i det 
kalde elvevannet, som jeg øste opp i baljen i bøttevis. Kaldt vann og salmiakk skulle være utmerket til 
teppevask, ifølge den husmorboken jeg hadde fått i gave fra sjefredaktør Diesen og hans kone efter at min 
første artikkel stod i avisen.  
 At tunge tepper kunne trampes rene, hadde vår kvinnelige kontorfullmektig, Borgny Brunborg, som var fra 
Hardanger, forklart meg.  Snart stod jeg da og nød tilværelsen, alene på stranden, og sang mens jeg trampet 
barbent på teppene, og følte meg beslektet med − ja, med hvem?  Kanskje mest med slike frodige kvinner med 
oppbrettete bluseermer og ditto skjørt som man finner på de mange malerier av landsens idyll som pryder våre 
europeiske museer og gallerier − selv om det nok er helst druer de tramper på! I pakt med naturen og landlige 
skikker følte jeg meg, i alle fall. Mindre idyllisk ble, riktignok, strevet med å få de tunge teppene ut i elven til 
skylling og derefter opp av elven igjen og oppover bakkene til gårdsplassen.  Da det til slutt viste seg at 
teppene hadde tatt til seg like mye sand som vann, ble jeg straks mindre fornøyd med mitt dagsverk.  Teppene 
måtte henge ute i mange dager og bankes kraftig og lenge før de igjen kunne tas i hus.  
 Storvask i en balje på gulvet, selv når det var vann å få fra springen og 12-liters-kjelen stod og putret på 
komfyren, var heller ikke for lettvint å regne. Men jeg er nok ikke den eneste norske husmor som kan tenke 
tilbake på slike dager mens hun idag innstiller knottene på en hel-automatisk vaskemaskin.  
 Problemene med vann og andre bekvemmeligheter ble ikke mindre da huset var nærmest overbefolket. Jeg 
har skrevet om tilfeldige gjester. Men for de første måneder av mitt liv som husmor var sorenskrivergården 
nærmest for kollektiv å regne. Dette har sin naturlige forklaring. Husmangelen, selv to år efter krigens slutt, var 
fremdeles følbar i hele området der tyskerne hadde herjet og brent. Myndighetene hadde nok håpet at de 
finnmarkinger som var blitt tvangsevakuert sydover, ville holde seg borte inntil nye hus kunne settes opp for 
dem. Men slik gikk det ikke. Hjemlengselen var for sterk, og de strømmet oppover og østover til sine 
hjemtrakter så fort de kunne, mens de som hadde klart å gjemme seg i fjellene, var også nu blant de mange som 
måtte skaffes tak over hodet. Så ble det til at de provisoriske hus og brakker som hadde vært tiltenkt 
administrasjonen, og de arbeiderne som nettopp skulle gjenreise fylket, måtte i stor grad brukes til å huse 
stedets egne folk. Og slik ble den egentlige nyreisning ikke så lite forsinket. 
 Under vårt tak − det vil si i det vel sytti-kvadratmeter store halvpermanente lemmehus, med tre soverom, en 
stue og et kjøkken − befant seg, da jeg ankom våren 1947, i tillegg til sorenskriveren, en kontorfullmektig, en 
selger sørfra (venn av fullmektigen) og en maler som arbeidet for gjenreisningskontoret. I kontorbygget var det 
også et boligrom, som den første tiden var bebodd av Tanas helsesøster, søster Berit, senere av en 
dommerfullmektig og senere igjen av en gjenreisningsarbeider − en murer. 
 Denne siste må jeg si litt mere om. Han var meget snill og hjelpsom, men dessverre en av de som i perioder 
velger å gjemme seg bort på grunn av problemer med alkohol. Han kom dog sjelden tilbake fra sine "turer" 
uten at han hadde noe med til "fruen". Det kunne være en pose med ferske wienerbrød fra bakeriet i Vadsø, 
eller, en gang, en skjønn rosenbusk i en potte − virkelig en sjelden gave på de kanter i de årene, og som jeg 
hadde stor glede av å stelle og få til å overleve minst et par vintre. Og jeg kunne også takke samme murer for at 
han klarte å fikse den elektriske symaskin som jeg − litt vel optimistisk − hadde fått med meg, slik at jeg kunne 
sveive den for hånd. Det gikk litt tungt, riktignok, men det gikk! Og jeg fikk derved sydd alt vi hadde av 
gardiner og sofa- og putetrekk, og en del klær, på denne måten. 
 Helsesøsteren var også en meget god venn − og spesielt god å ha som nabo når det gjaldt å få fjernet alle 
flisene man fikk i hendene under rydding av tomten! 
 De øvrige som jeg har nevnt − de som bodde i huset − spiste ganske regelmessig hos oss. Ja − hvor skulle de 
ha spist ellers? Noen kafé fantes ikke.  Antagelig hadde de stelt seg selv før jeg kom, men dette var jo "i gamle 
dager", og straks det kom en kvinne i huset, regnet vel samtlige mannfolk med å bli oppvartet. Jeg reagerte ikke 
til å begynne med − og heller ikke på at ingen betalte noe! − inntil en ny dommerfullmektig, Odd Sandbakken, 
kom til embetet.  Han fikk boligrommet i kontorbygningen og spiste hos oss.  Men han insisterte på å betale 
for kosten − og han fikk de andre til også å betale!  Imens hadde jeg fått løst et annet problem.  Da jeg ankom 
"kollektivet" fantes det nemlig ett eneste vaskefat − og det av sprukket emalje − som gikk fra hånd til hånd, så 
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å si, morgen og kveld.  Lokalt var ingen fornyelse å få kjøpt.  Da, som så ofte ellers, var det godt å ha en god 
venn i Oslo: Jenne − Finns sekretær før krigen, hans medskyldig i utgivelsen av ulovlige aviser i begynnelsen 
av krigen, senere en av "guttene på skauen", og hele sitt liv vår god venn og støtte.  Det var hun som tok imot 
meg da jeg ankom Oslo i 1947, og som sørget for at jeg i alle fall fikk med meg et par dyner opp til Finnmark.  
Nu klarte hun å skaffe til veie hele to helt nye vaskefat av aluminium, og i samme slengen, en 12 liters 
vannkjele! Morgen- og kvelds-stell ble straks mindre problemfullt.  
 Det var også bra at vi fikk to vaskefat. Efter en tid ble et eget lemmehus satt opp for kontorpersonalet, og 
Finn og jeg fikk sorenskriverboligen − og det ene vaskefatet − for oss selv.  
 Men noe annet var det som vi delte med kontorpersonalet i flere år uten at det ble noe problematisk: en noe 
alderstegen batteriradio. Den var spesielt følsom for forstyrrelser som vi mente bevisst ble forårsaket av 
sendere på den russiske side av grensen, ikke så mange mil borte. Bare under vinterolympiadens store 
skøyteløp i 1952, med Hjallis i hovedrollen, var radioen helt fri for forstyrrelser. Muligens var russerne da så 
opptatt av sine egne overføringer fra løpene at de glemte å forstyrre våre. Hvordan det enn var, kunne vi 
uforstyrret skrive rundetider og føle oss ett med Bislettpublikumet. Enda så lenge efterpå, husker jeg 
stemningen, og det er nok trygt å si at på intet annet tidspunkt av vårt opphold i Tana følte vi oss så nært 
tilknyttet det øvrige Norge som da vi alle satt bøyd over rundetider og heiet Hjallis frem!    
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. . . mer mørke enn lys 
 
 
 
 

"La det bli lys på Langnes," 
sa presten der en gang. 
Han hadde lest i bibelen 

at Gud likedan. 
Han sammenkalte til møte, og 

efter mye prat, 
man fant det dog nødvendig 

med et aggregat. 
Hei sann, hopp sann, fa la la la la, 

Om lyset kommer da skal alle sammen 
være glad. 

 
 Dette verset er aldri tidligere kommet på trykk, − noen vil si: forståelig nok.  Det ble heller aldri aktuelt å 
opptre med det offentlig mens vi bodde i Tana, da det lett kunne ha vekket forargelse.  Verset, som var mitt 
første forsøk på et leilighetsdikt på norsk, har allikevel satt seg fast i hukommelsen min, og nu vil jeg vove meg 
frem med det av to grunner.  For det første kan det tas som en hyllest (om indirekte) til vår alles kjære Alf 
Prøysen, da det viser at han nådde også opp til oss i Tana, og ga oss mange glade stunder, ikke minst med 
musenes julekveld.  For det andre, minner det om at det faktisk var en periode, − eller rettere sagt, flere kortere 
perioder − da elektrisk strøm ble koblet på til noen få hus på Langnes mens vi bodde der. 
 Tana hadde vært strømløs også før krigen, så tyskerne kunne ikke belastes for denne mangelen. Det var 
således en nokså revolusjonær tanke presten kom med da han foreslo at de statseide "gårder" – de ganske 
provisoriske boligene til presten, distriktslegen og sorenskriveren, samt sykehjemmet – skulle gå sammen om å 
skaffe et aggregat til selvforsyning.  Samtlige embetsmenn og oversøsteren på Tana gård sendte søknader til 
sine departementer om den nødvendige kapital, og − under over alle undre − samtykke ble gitt og penger 
bevilget.  Noen stor sum kan det ikke ha dreiet seg om, men den strakk i alle fall til et brukt aggregat, som 
presten skaffet til veie og plasserte på Tana gård.  Stolper ble reist og ledninger strukket, og vi reiste til 
Kirkenes og kjøpte lamper og elektriske strykejern.  Jeg fikk koblet tilbake motoren på symaskinen. 
 Og så kom lyset − og gikk − og kom − og gikk. 
 Om man hadde strøm oftere enn man ikke hadde den huskes ikke nu.  Men at savnet ble mer følbart for 
hver gang man ikke hadde den, vil enhver kunne forstå. 
 Forklaringen på at foretagendet ikke ble til større glede for de berørte hjem er ganske enkel.  Aggregatet 
hadde sett sine beste dager før det kom til Tana.  I Tana fantes verken elektriker eller motorkyndig.  Presten 
klarte å sette det hele igang − ja, også aggregatets motor − men det var meningen at det nødvendige stell av 
motoren, påfylling av olje, m.m., skulle besørges av representanter for de fire andelshavere på omgang.  Det 
skulle ikke koste noe.  Hvem av de impliserte som var minst egnet til å stelle med slikt kan jeg ikke nu si med 
sikkerhet, men at sorenskriveren var så ofte på reisefot at han neppe noengang var innom motorhuset, kan i alle 
fall ikke ha vært noen ulykke. Det ble sagt at da motoren endelig kapitulerte var det fordi oversøsteren på Tana 
gård tok feil av olje og grønnsåpe – eller omvendt. 
 Hvordan det nu enn var, så er det sikkert at presten hadde gjort et heltemodig forsøk på å få lys – elektrisk 
lys – inn i noen hjem.  Livet ville unektelig tatt seg annerledes ut for hele bygdefolket om de innflytelsesrike 
religiøse kretser i bygden forøvrig hadde hatt som mål å spre lys i dagliglivet, − om så på et litt annet plan.  
Men det var heller et mørkt syn som gjennomsyret det daglige livet generelt, ikke minst foreningslivet, og som 
gjorde det svært vanskelig å få igang noe som kunne gjøre den lange mørketiden litt mindre mørk, blant annet 
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for ungdommen.  Det var så meget som var "synd" at selv jeg, som, tross alt, hadde hatt en religiøs oppvekst i 
den katolske kirke, hadde vanskelig for å orientere meg. 
 En gang foreslo jeg på et møte i stedets Sanitetsforening at vi skulle organisere en dans til inntekt for 
foreningen, som en avveksling fra de mange basarer og loddsalg.  Forslaget falt ikke i god jord, og da jeg var 
modig nok til å forsvare det med å vise til at det finnes kirker i England som organiserer dans for ungdommen 
i egne forsamlingslokaler, ofte vegg i vegg med selve kirkehuset, og med presten til stede, ble svaret et kaldt: 
"fordi om man gjør slikt i England, behøver vi ikke å gjøre det her". 
 "Maktens kone" stod da maktesløs − i skammekroken. 
 I de årene vi bodde i Tana kan jeg huske at det én gang ble arrangert dans. Den var til inntekt for 
Redningsselskapet, hvis representant i Tana var bygdens mektigste kjøpmann – fru Signe Rødli.  Hun var en 
personlighet sterk nok til å stå imot kritikken, og vel så det!  Det ble allikevel ikke flere dansekvelder. – Selv 
folkedans ble ansett som farlig for moralen. 
 Sorenskriverkontorets Borgny Brunborg ville gjerne gi undervisning i folkedans  Hun kom, som allerede 
nevnt, fra Hardanger, og vi kunne kanskje ha fått dannet en leikarring.  Men et lokale måtte finnes, og den 
eneste praktiske mulighet var skolens brakke.  Skolestyrets formann – presten − sa nei.  Skolen måtte ikke 
brukes til "lettsindige" formål. 
 Å spille kort var synd.  Det fikk et ungt lærerpar erfare, som hadde vært så snille at de hadde sittet 
barnevakt for noen sterkt religiøse foreldre en kveld.  Da foreldrene kom hjem, satt de og spilte kort.  De 
spilte neppe om penger.  At de ble kastet korporlig ut av huset, og kortstokken efter, vil jeg ikke påstå.  Men 
virkningen var like sterk som om så hadde skjedd, og de fikk klar beskjed om at det ikke ville komme på tale å 
la dem være barnevakt en gang til! 
 Noe teater- eller musikk-liv fantes ikke på Langnes, verken på profesjonelt eller på amatørnivå, i de årene 
efter krigen.  Ett forsøk ble det allikevel gjort med amatørteater, uten at man kan påstå at det oppstod noe 
"teater-liv" av den grunn.  Vårt forsøk ble ganske enkelt tiet ihjel efter første og eneste forestilling. 
 Med distriktslegens kone, Julie Brodwall, i spissen, hadde noen av oss tenkt å skaffe penger til 
Sanitetsforeningen, og samtidig ha det litt hyggelig selv.  Det skulle jo stadig skaffes inntekter til en eller 
annen forening, og det var mange som konkurrerte om de slantene som var.  Denne gang gikk det forbausende 
lett å få støtte blant en del av foreningens medlemmer, både eldre og unge.  De lot seg vel forlede av det 
faktum at skuespillet som det var tenkt å sette opp var skrevet for Sanitetsforeningen, nærmest i 
undervisningsøyemed.  Det inneholdt mange gode råd til den almindelige mann og kvinne, og ikke minst til 
husmødrene.  Man skulle, for eksempel, spise mye grønnsaker hvis man ville unngå å stryke med av 
tuberkulosen.  Man skulle ikke sette fat fra familiens bord ned på gulvet efter måltidene for at husets hunder 
og/eller katter kunne slikke dem rene.  Alt dette, og meget mer, gjort lett fordøyelig ved at bestemor i stykket 
(som var den som helst skulle lære seg nye skikker) hadde mange morsomme replikker, og ved at 
sønnedatteren (stykkets heltinne) kom frisk hjem fra sanatoriet efter en nødvendig kur, og falt i armene på 
distriktslegen (stykkets helt).  Det vil si − så langt turde vi ikke la det gå, av hensyn til vårt publikum.  Det 
unge par stod på hver sin side av kjøkkenbordet og strakte hendene mot hverandre idet teppet gikk ned.  
Sluttreplikken husker jeg ennu: "Nei, nu tror jeg ikke jeg kan finne på flere utflukter, jeg!" 
 Jeg spilte nemlig den unge piken da det kom til stykket. Opprinnelig skulle jeg spille helsesøsteren og 
hjelpe til med regien. Litt teatererfaring hadde jeg nemlig fra min tid på klosterskolen, der vi slett ikke hadde 
oppført bare religiøse stykker (Jule- og påskespill og lignende), men også Shakespeare.  Men omtrent 
midtveis i prøvene, som hadde tatt lengre tid enn ventet, måtte jeg overta hovedrollen fra distriktslegens kone, 
som var kommet så pass langt ''på veg" at det ikke kunne skjules lenger.  Selv om det var en distriktslege (i en 
lærers skikkelse) hun skulle forlove seg med, kunne hennes synlige tilstand unektelig ha gitt stykket en litt 
utilsiktet vri.  Jeg turde ikke fortelle Finn om forandringen i rollefordelingen.  Han var nervøs nok fra før for 
at jeg ikke skulle klare å huske helsesøsterens få og korte replikker, − de mest belærende replikker, om 
kosthold og renslighet, som han hørte meg i ustanselig, helt inntil vi nådde frem til lokalet på 
premiere-kvelden. 
 Ja, stykket kom virkelig til oppførelse, og alt gikk bra.  Vi fikk stormende applaus av et fullt 
forsamlingslokale, og ble på stedet bedt om å gi nye forestillinger på vegne av foreninger i Austre Tana, 
Smalfjord og Vestre Tana.  Vi hadde selv syntes det var morsomt å spille stykket, og sa villig ja. 
 Men så hørte vi ikke mere.  Nevnte vi saken for folk som vi visste hadde ledd og moret seg på premieren, 
ble ansiktene deres som forstenet, og de kom seg unna − både saken, og oss.  De aller øverste i den avgjørende 
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krets hadde nemlig ikke vært til stede.  Ikke nok med det.  De sørget for at det ble kjent at de ikke kunne tenke 
seg å være til stede i noe teater.  Dette hadde sin virkning.  Folk ble etterpåkloke, og ville helst gi inntrykk av 
at om de hadde vært til stede, så var det nærmest ved en misforståelse, og bare for å støtte en god sak.  Man 
hadde egentlig ikke forstått at dette var noe så syndefullt som teater! 
 Hvordan gikk det montro, første gang Riksteatret besøkte Tana?  Fikk de i det hele tatt lov til å opptre der?  
Det er jo skjedd store forandringer over hele landet siden de dager, også i det åndelige/kulturelle klima.  Det 
jeg har beskrevet var innstillingen som jeg fant i de første efterkrigsårene.  Og jeg har aldri trodd at dette 
ekstremt mørke syn på livet var noe naturlig for  
stedets befolkning − verken de norske, kvener eller samer − like lite som jeg tror at et slikt syn i grunnen er 
naturgitt for menneskerasen i det hele tatt.  Påvirkningen i Finnmark kom, i alle fall, såvidt jeg kunne forstå, 
utenfra: fra læstadianismen, fra diverse emissærer og predikanter, men også, det må innrømmes, fra visse 
krefter i den lutherske kirke.  Det var ikke så lett for en utenforstående å skjelne mellom de mange sektene. 
 Siden har jeg lært at det samme mørke synet har hatt et overtak mange andre steder i Norge.  Er det kanskje 
slik at folk som lever under stadig påvirkning av en knugende natur − av mørketid og store avstander, høye fjell 
og dype, trange daler, eller et nådeløst hav − har lettest for å underkaste seg en "mørk" religion?  En 
sammenligning med Skottland og calvinismen faller naturlig. 
 I dag er horisontene utvidet, i Finnmark som ellers i landet, og – det som kanskje betyr mest i Finnmark – 
det offentlige strømnettet er utvidet!  Da vi kjørte vegen for siste gang fra Langnes mot Vadsø i mai l952 lå 
stolpene alt langs vegkanten, og lysverkets folk arbeidet med å sette dem opp. 
 Det ble da lys på Langnes, i 1952. 
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. . . et sorenskriverkontor å gjenreise 
 
 
 

Noe som selvfølgelig gjorde overgangen til et liv i Tana, med alle sine problemer, lettere for mitt 
vedkommende, var at jeg ikke kom fra et normalt, fredelig, engelsk hverdagsliv, men fra krigstidens London: 
fra bombing og rasjonering, mørklagte gater og stadig angst for familie og venner. Det hadde ikke akkurat vært 
noen dans på roser, det heller.  At dette gjaldt også for Tanas nye sorenskriver, som i tillegg hadde opplevd og 
overlevd aktiv krigstjeneste i Finland, Norge og England.  Sant å si var det ikke minst hans krigserfaring som 
bidro til at Justisdepartementet fant ham spesielt godt egnet til å gjenoppreise sorenskriverembetet i Tana 
under de rådende forhold! 

Da han ble oppnevnt til stillingen, var Finn fremdeles i London, der han siden 1944 hadde hatt ansvaret 
for å samle opplysninger om krigsforbrytelser til bruk for rettsoppgjøret efter krigen.  Resultatene av dette 
arbeid ble samlet i anklageskriftet Report on Germany's Crimes Against Norway som han utarbeidet sammen 
med R.N. Torgersen i 1945.  Da møtte han også som norsk observatør og for å fremlegge sakene for War 
Crimes Commission i Nürenberg og Dachau.  Han var således meget godt kjent med de mange sakene som 
gjaldt tyskernes behandling av Finnmarks befolkning og deres bruk av den berømte brente jords taktikk i 
fylket, og var godt forberedt på å møte problemer i sin nye stilling. 

Det gamle sorenskriverkontor, såvel som boligen, hadde tyskerne satt i brann før de forlot Tana, og 
viktige arkiver og registrer var borte for alltid.  Det var mye som måtte rekonstrueres, mens sakene hadde 
hopet seg opp.  Arbeidsmeneden og de vanskelige forhold forøvrig i landsdelen kunne godt ha tatt motet fra 
hvemsomhelst.  Men Finn gikk på med samme pågangsvilje som han hadde vist under kommando- og 
sabotørtreningen i Skottland.  Og hans erfaringer som soldat kom også ellers godt med.   
Han hadde opplevd både teltliv og brakkeliv.  Han følte seg derfor ikke så fremmed i den av tyskerne efterlatte 
brakke som ble hans kontor og bolig de første månedene i Tana før jeg kom oppover, og som han måtte dele 
med en kontorbetjent, et par gjenreisningsarbeidere, en hærskare mus og (påstod kontorbetjenten) gjenferdet 
etter en sorenskriverfrue som i sin tid døde på den gamle (nedbrente) sorenskrivergård.  

Nu gjaldt det selvsagt først og fremst å få embetet på fast grunn igjen.  Heldigvis var pantebøkene og 
grunnbøkene reddet fra brannen, og de fleste var kommet på plass igjen.  Men nye annet var gått tapt, 
inkludert saksdokumenter, domsprotokoller og regnskapsbøker.  Hele kontantbeholdningen hadde Jonas Lie 
og hans følge tatt med seg, visstnok til bruk som reisekasse på deres flukt sydover.  Og selvsagt hadde de 
fleste eiendomsbesittere utover i distriktet mistet sine papirer da de mistet sine hjem.  Det ble mye ekstra 
arbeide, både for sorenskriver og personale, med å få rekonstruert og erstattet alt det som var borte, samtidig 
som man heller ikke kunne forsømme de løpende oppgaver.  Det ble kortere perioder da det var umulig å få 
nok kontorhjelp, og da var det jeg som fikk arbeide som "midlertidig ekstrabetjent, med lønn lavere enn bud", 
som kontorfullmektigen uttrykte det da han utbetalt min skjerv den 20. i måneden.  Mitt arbeide bestod som 
oftest i å skrive av skylddelingsforretninger og målebrev fra pantebøkene, som i de fleste tilfeller var 
håndskrevne, og i gotisk skrift.  Det ble fin trening i å skrive norsk, selv om sproget i pantebøkene nok kunne 
sies å være noget foreldet.   

Efterhvert som jeg ble støere i norsk, fikk jeg også være med på rettsreiser som protokollfører.  Blant 
de saker som hadde hopet seg opp, var det mange som var forbundet med landsdelens rasering og de 
efterfølgende uttallige estatningskrav.  Noe hel spesielt for sorenskriverembetene i Finnmark var det også at 
de, i tillegg til alle sivile saker og vanlige straffesaker, fikk til behandling grovere straffesaker, som ellers i 
landet gikk direkte for lagmannsretten, f. eks. drapssaker.  Så mange drapssaker ble det riktignok ikke, men én 
har jeg spesielt god grunn til å huske. 

Jeg hadde ligget på Vadsø sykehus med et brukket ben, og var blitt tilbudt skyss tilbake til Tana med 
politifullmektigen, som skulle møte som aktor i en sak på, Skipagurra, innenfor vårt distrikt.  Det kunne da 
passe godt at jeg førte protokoll i saken, for derefter å reis hjem til Langnes med retten. 

Jeg fikk plass foran i bilen med mitt gipsede ben, ved siden av politifullmektigen, som kjørte.  Bak oss 
i bilen var en politibetjent som jeg kjente, og en mann til, som jeg ikke ble presentert for.  I utkanten av Vadsø 
stoppet politifullmektigen bilen for å gå inn i en forretning og hente sitt armbåndsur, som hadde vært til 
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reparasjon.  Mens han var borte fant betjenten ut at han manglet røkesaker, og så forsvant også han, inn i 
nærmeste tobakksforretning.  Jeg forsøkte å konversere fjerde mann i bilen − antagelig om været − men fikk 
ingen respons.  Nu tok det vel ikke så mange minutter før betjenten kom tilbake; og efter ham fullmektigen, 
men at det var lenge nok syntes jeg så absolutt senere samme dag da jeg satt i retten og først der fikk vite at 
saken gjaldt drap − en ganske stygg knivstikker-affære − og at fjerdemannen i bilen var drapsmannen.   

Det var ikke så rent sjelden, forresten, at rettens medlemmer måtte dele skyss med voldsforbrytere.  
Politiet disponerte ikke over så mange biler eller betjenter at det ved alle anledninger kunne ordnes med egen 
skyss for tiltalte eller domfelte, særlig når det var flere tiltalte i samme sak, som helst ikke skulle få kontakt 
med hverandre.  En gan fikk sorenskriveren og protokollføreren skyss nedover Tanaelven i politiets største bil 
sammen med to voldsforbrytere som var dømt i Karasjok og skulle til fengsling i Vadsø.  Halvveis nedover 
elveisen kjørte bilen seg fast i snedrevene, og fangene ble beordret til å spa oss fri – med hver sin spade!  Det 
gikk bra denne gang ôg – utrolig nok, når man tenker på at den finske grense fulgte den ene elvebredde! 
 Ellers var avstandene enorme.  Tana sorenskriverembete dekket et område halvparten så stort som 
Danmark, og favnet vanskelig tilgjengelige fiskevær rundt den værharde kyst i tillegg til innlandets vidde.  
Noen saker ble selvsagt behandlet på kontoret på Langnes, men i de aller fleste tilfeller måtte det en reise til, 
kort eller lang, med buss, drosje eller lastebil; med elvebåt eller kystbåt; med hest og slede og reinsdyrskyss; 
bare aldri med tog, av grunner som de fleste nordmenn vil forstå.  
 At ikke alle nordmenn på den tiden hadde forståelse for avstandene i nord, fikk jeg dog klart inntrykk av en 
gang det kom et brev til meg fra Norges ambassade i London.  I brevet fortalte ambassadens kulturattasjé at en 
gruppe engelske lærere alt var på vei over til Nord-Norge for å studere skoleforhold der efter krigen, og siden 
jeg tilfeldigvis bodde i "området" og kunne engelsk, spurte han om jeg kunne møte dem og hjelpe dem til rette.  
Lærerne skulle til Tromsø, og være der noen ganske få dager.  Skulle jeg ha reist dit, måtte jeg ha brukt en dag 
til Vadsø med buss (som ikke gikk hver dag), og deretter 2 til 3 døgn med hurtigruten.  Lærerne klarte seg nok 
uten min hjelp. 
 Men lange reiser hadde vi nok av innenfor sorenskriver-embetets distrikt! Og et liv med preg av eventyr må 
man kunne si at dette var,− bare ikke slik å forstå at alt var utelukkende "eventyrlig" i betydning "vidunderlig"!  
Jeg tenker heller på de gamle eventyrene, der personene må gjennom ikke så få mørke og vanskelige stunder 
før de når målet: Hvor de blir fjernet fra sin vanlige, mer beskyttet tilværelse, og må finne ut hva de kan klare 
på egen hånd!  Det er vel der spenningen − eventyret – ligger: i å måtte strekke seg litt lenger enn ellers 
nødvendig − å måtte stadig improvisere, og ta ting på sparket?. 
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. . . en rettstolk,                                                           
og sledeturer med hest 

 
 
 
I de kommende kapitler skal vi bort fra Langnes og fra husmorens og lærerinnens problemer der jeg var så 
heldig at jeg ofte kunne være med Finn på rettreiser som protokollfører.  To ganger om året dro vi helt til 
Karasjok, og ofte lenger innover vidda.  Om sommeren gikk ferden med båt oppover Tanaelven, om vinteren 
med slede inntil vårt siste år der nord, da det ble bilvei på elven.  Det var i mange henseende, en historisk tid vi 
fikk oppleve der nord, ikke minst når det gjaldt retten og hele rettsvesenet. 
 Hyggeligst av alt var vinterturen oppover Tanaelven, like før påske.  Det var selvfølgelig ikke slutt på 
vinteren med en gang solen begynte å vise seg igjen i slutten av januar, men stemningen ble likesom lettere.  
Snart ble det virkelig noe som kunne kalles dagslys, og ikke skumring, og når man var kommet så langt som til 
mars måned, kunne man endog kjenne at solen varmet.  Da var tiden inne for årets første langtur innover i 
landet.  
 Kledd i fullt Finnmarksutstyr, med pesk og bellinger og skaller kantet med rødt og grønt og gult, kommer 
en i feststemning med en gang.  Og det som er enda viktigere: I det antrekket kunne man holde varmen!  Da 
var det bare behagelig å ligge på høyet i sleden med et stort fåreskinn som dekke, og med en pålitelig hest og 
fører foran seg, husbonden ved siden − og med husmorens samvittighet langt, langt bak.  Da var det ikke noe 
annet å gjøre enn å lene seg bakover på putene og slappe av og høre på den bløte lyden av meiene mot sneen og 
den rytmiske klangen av bjellene på hesteryggen.  Frosten kunne nok være sterk nok til å lime fast 
øyelokkenetidlig på morgenen, mens pusten fra folk og hest stod som røyskyer, men det ga seg raskt når solen 
fikk tak.  Og time etter time gikk. Iblant kunne det være en pause − mest for å hvile hestene, men også for at 
passasjerene kunne få seg litt varm kaffe.  Ingenting hastet.  Vi spiste når og hvor det passet – noen ganger på 
den norske bredden av elven, noen ganger på den finske.  Og alltid, når kvelden kom, så stod det en fjellstue 
og ventet, med værelsene godt oppvarmet og varm kaffe klar.  Jeg synes å huske at jeg mange ganger ønsket at 
slike reiser aldri ville ta slutt. 
 Det er klart at det ikke var problemfritt i de dager å reise over så store, veiløse og værharde områder 
vinterstid; men problemene var ikke våre.  Fra vi forlot Skipagurra, hovedveien og drosjen og i hestesleden 
tok fatt på reisen oppover elven, inntil vi en uke eller to senere nådde tilbake, var det de samiske skysskarer og 
vappusser (reinførere) som tok på seg ansvaret for oss, og vi lærte snart at vi var trygge i deres hender. 
 Den første og den viktigste av skysskarene, for Sundi med følge, var Per Pavelsen.  Og han var meget mer.  
Han var også rettstolk, og hadde vært det i 40 år før vi kom til Tana.  Det sier jeg selv at han hadde erfaringer 
som kom godt med.  Han bodde på Bonakas, ikke langt fra Langnes, og hans omsorg for "sin" Sundi − og for 
Sundi-eamit − begynte lenge før vi for første gang satte oss opp i sleden hans.  Han visste hva som var ventet 
av sorenskriveren – og hva en sorenskriver kunne forvente.  Han visste, ikke minst, hva som var nødvendig 
for at de lange reisene vinterstid skulle bli så behagelige som mulig.  Ikke sjelden kunne det ta seks døgn å nå 
rettsstedet, hvorav fire med hest og slede og to med rein, og det kunne bli lange dagsetapper.  Så noe av det 
første Pavelsen sørget for, var at vi hadde riktig reisetøy: pesk, skaller, bellinger og votter av peneste og 
mykeste reinsdyrskinn, og lukka'er av klede:  Det siste en slags korte kep med hette, som ble båret utenpå 
pesken i ruskvær og dekket skuldrene uten å hemme bevegelsene.   
Denne siste egenskap gjelder igrunnen hele drakten, og er av stor betydning, spesielt når en kjører med rein.  
Men drakten er ikke komplett uten hodeplagg.  Pavelsen skaffet en ekte stjernelue med beverskinnskant til 
Sondi; en slik som Karasjok-samene bærer, da Karasjok var det av Finnmarkviddas to kirkesteder som hørte 
inn under Tana sorenskriverembete. 
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I forgrunnen rettens trofaste venn og 
veileder, rettstolken Per Pavelsen, utenfor et 
av overnattingsstedene ved Tanaelven. 
 

 
 Pavelsen fikk også sydd en vakker kyse av reinskinn til meg, da jeg ikke fant den vanlige kvinnelue av rødt 
klede varm nok som reiseplagg vinterstid.  Han ville aldri ha tillatt meg å bruke den såkalte "Laila luen", som 
ellers var populær blant "søringer".  Denne luen, som efterligner mannfolkluen, var først sydd til 
skuespillerinnen som spilte Laila i filmen av samme  
navn, fordi hun ikke syntes kvinneluen kledte henne.  For samene selv regnes det som en dødssynd for 
kvinnen å gå med mannfolklue, og "Laila-luen" ble kun sydd og solgt til turister. 
 Pavelsen visste hvor de peneste skinn var å få og hvem som var flinkest til å sy, og det utstyret han skaffet til 
oss var både pent − og korrekt!  Helt billig ble det ikke, skal man være helt ærlig, men vi satte større og større 
pris på hans perfeksjonisme i så måte efterhvert som vi reiste innover i fjellsamenes egne domener og lærte 
hvilken respekt de selv hadde for drakten.  Og det er også et viktig poeng at drakten, riktig brukt, var den 
bekledning som best var egnet da (før bobledressenes tid) til å holde en reisende varm, i slede eller pulk, når 
temperaturen varierte mellom minus l0 og minus 40 grader.  Ja, jeg har hørt snakk om minus 50 også, på 
Karasjok, uten at jeg har tør si at vi personlig opplevde lavere enn minus 40. 
 Hvor heldige vi var som hadde Per Pavelsen til å bestemme over draktene våre, fikk jeg bekreftet flere år 
senere da jeg leste hva Mona Beichmann skriver i sin bok "Forunderlige Finnmark" (Gyldendal, 1939). Fru 
Beichmann beskriver Vest-Finnmark og hennes opplevelser der i de årene før krigen da hennes mann var sjef 
for Alta Bataljonen og de bodde på Alta gård.  Første gang de skulle avgårde på embetsreise, tok de på seg det 
første det beste de kunne finne av "brukelig skinntøi", som viste seg å være et par "militær-pesker av en egen 
annoraklignende type .. . en hastverksanskaffelse fra den forrige verdenskrigs dager", laget til bataljonen. 
Disse viste seg med sine stive skinnhetter ikke særlig hensiktsmessige i bruk, men verre var det, skriver hun, 
"at fjellfinnene fant dem ubehjelpelig latterlige. "Altapesk" sa de, og smilte bredt uten persons anseelse, så ofte 
den høie bærer viste seg."  Det ble den ene gangen, forteller fru Beichmann, "til neste gang blev det, i dyre 
dommer, anskaffet riktig fjellfinnutstyr."  Dog viser en illustrasjon i boken forfatterinnen iført mannfolklue! 
 Vi hadde også annet å takke Pavelsen for.  For det første, var han ingen representant for det mørke synet, 
men bragte alltid med seg glede og godt humør, ved siden av trygghet.  Han tok seg av oss også når han ikke 
var i tjeneste som skysskar eller tolk.  En gang den første sommeren vi var i Tana kom han inn i kjøkkenet på 
Langnes med den første hele laksen jeg hadde sett i mitt liv, tok en kniv, renset og fileterte fisken, saltet ned 
halvparten, − som han forklarte skulle bli "speke-laks" (noe helt ukjent for meg) og delte opp resten klar til 
steking.  Det hele skjedde raskt og effektivt, og øyeblikket efter var han borte.  Han hadde bestandig mange 
jern i ilden.  Han må ha vært blant de aller første som fikk reist et permanent hus i Tana, på småbruket sitt 
mellom veien og elven ved Bonakas, og i kjelleren hadde han innredet en badstue.  Når det ble fyrt opp i den, 
hendte det ikke så sjelden at vi fikk beskjed om at vi var velkomne, og likeså det øvrige personalet på 
sorenskriverkontoret samt distriktslegens. 
 Pavelsen døde før vi reiste fra Tana, men så lenge han levde var han den beste venn og medhjelper vi kunne 
ha ønsket oss. Og som rettstolk var han suveren! Til de grader at man iblant kunne få inntrykk av at han helt 
hadde overtatt saken!  Oversettelsen av et spørsmål fra aktor eller forsvarer kunne efterfølges av en lengre 
replikkveksling mellom tolk og vitne eller tiltalte, på samisk eller finsk (begge sprog var i bruk på begge sider 
av Tana elven).  Erfaring lærte dommeren at det kunne lønne seg som  oftest å være tålmodig i slike tilfeller, 
− i alle fall innenfor visse grenser.  Tolken kjente sine folk, og de ham.  Samtidig var det aldri noen tvil om at 
han representerte retten.  Resultatet kunne bli at det til slutt kom et svar som bragte saken et skritt videre, hvor 



Bettine Palmstrøm: Fra Themsen til Tana (1946 - 1952) 

 

25 
 

man ellers kunne ha risikert å møte en avvisende holdning, og svar som "jeg vet ikke", "jeg husker ikke", i det 
uendelige.  Samene hadde alltid meget god tid, og det gjorde ikke dem noe om en sak skulle vare over flere 
dager.  Tvertimot, de fleste syntes å nyte å møte i retten. 
 Særlig under skiftesamlinger kunne Pavelsen være i sitt ess.  Disse var som oftest ledet av en 
dommerfullmektig som, om mulig, hadde enda mindre erfaring fra landsdelen og dens befolkning enn 
sorenskriveren.  En dommerfullmektig ble heller aldri lenger enn to år i stillingen, så det kunne ikke forlanges 
så meget.  Pavelsen visste, som ingen sørfra hadde mulighet for å vite, hva som virkelig var av verdi i en 
fjellsames bo: At det kunne, for eksempel, trekke opp til en alvorlig krangel over hvem som skulle arve 
avdødes fineste silketørkle − det med de lengste frynsene.  Slikt kunne ta tid − det var mye i Finnmark som 
kunne ta tid − men man kom da som oftest frem til en løsning som ble akseptert av alle, ikke minst takket være 
tolkens anstrengelser – og myndighet! 
 Siste gang jeg så Pavelsen var da jeg besøkte ham på sykehuset i Vadsø, der det var konstatert en svulst på 
hjernen.  Han hadde ikke lenge igjen og hadde det meget vondt, men glimtet i øyet var der fremdeles.  Han 
ble 70 år. 
 Men nu vil jeg huske ham lys levende, slik han var når han satte seg opp på sleden foran oss, og vi visste at 
nu kunne reisen oppover og sydover elven til Karasjok begynne.  (Oppover elven, er alltid sydover i Tana).  
Starten gikk, som allerede nevnt, fra Skipagurra, og sledene var oppstilt utenfor det store og gjestfrie 
handelshuset til "Finnmarkskongen", Birger Pedersen, der vi opplevde mange hyggelige stunder.  Det måtte 

alltid være minst to sleder.  Da det var mange kontorsaker som skulle ordnes 
i Karasjok, måtte en god del kontorbøker fraktes med, ved siden av 
rettsboken, saksdokumenter og annen bagasje.  I alle fall på noen av reisene 
måtte også en av kontorfullmektigene være med, bl.a. for å føre protokoll, og 
han delte sleden med bagasjen og bøkene.  Senere, da jeg ble regnet som 
flink nok i norsk til å ta diktat, var det jeg som fikk jobben som 
protokollfører.  Jeg er nok hverken den første eller den siste 
sorenskriverfrue som på denne måten har vært en ekstra (og rimelig?) 
kontorhjelp for Staten, samtidig som hun har hatt gleden av å kunne følge 
mannen på reiser, istedenfor å sitte hjemme alene i ukesvis.  
Protokollførerens arbeid er intet latmannsliv − selv om beskrivelsen av 
reisen i den behagelige sleden kan få det til å høres slikt ut − men arbeidet er 
sjelden kjedelig. 
 For øvrig synes jeg nu at beskrivelsen av idyllen i sleden er en smule 
overdrevet.  Det er nok sant at vi lå på et meget behagelig underlag − ved 
reisens begynnelse.  Men underlaget var høyet som hesten skulle spise 
under turen.  Reisen Skipagurra − Karasjok kunne ta tre eller fire dager, 
avhengig av vær og føreforhold.  Pavelsen ville ikke kjøre hvis 
temperaturen kom under minus 30,av hensyn til hesten, og farten ble alltid 

langsommere dess kaldere det ble, også innenfor denne grense.  Kom vi frem til Karasjok på tre dager var vår 
"madrass" fremdeles brukbar, men ble det en fjerde dag kunne det nok hende at vi merket tresmaken! 
 Noen ganger var vi flere sleder i følge.  Det måtte både aktor og forsvarer til før retten kunne settes, uansett 
hvor langt det var til rettslokalet. Politimesteren eller politifullmektigen og den faste forsvareren kom fra 
Vadsø.  Andre advokater kunne komme fra Kirkenes eller Vardø.  Ofte hadde disse med seg fruene, og da 
kunne det bli ganske fullt i fjellstuene, som på den tiden ennu ikke var utbygget med tanken på turisttrafikken 
i noen utstrekning.  Men sorenskriveren kunne ha mange andre saker å ordne ved siden av å være dommer i 
rettssaker, og da hendte det at vi reiste flere dager før de øvrige, som bare skulle møte i retten.   
 De fleste fjellsamer hadde klart å unngå evakuering − noen ved å flykte over grensen via Finnland til 
Sverige med sine reinflokker − men all bebyggelse på kirkestedene Karasjok og Kautokeino ble brent ned til 
grunnen, inkludert lensmannskontorene.  I Karasjok stod bare kirken igjen.  Det var derfor mange som savnet 
sine papirer, og meget som måtte rekonstrueres, under vanskelige for hold.  Det var ikke bare for lensmannen 
i Karasjok å svippe innom sorenskriverkontoret i Tana for å undersøke et eiendomsforhold, for eksempel, eller 
for å finne ut om den eller den ikke skulle ha vært inn til soning.  Det er nok mulig at enkelte som fikk sin dom 
like før landsdelen ble rasert, fant noe positivt å si for tyskerne og den brente jords taktikk! 
 Hvordan dette nu enn var, så gjaldt det å få lensmannskontorene à jour så fort som mulig, og det ble til at når 
vi likevel skulle oppover til Karasjok i forbindelse med rettssaker og bo-oppgjør, hadde vi med de aktuelle 

 
Sorenskriveren ser ut til å ville 
holde trygg avstand til hesten, 
som spiser av dagens rasjon – tatt 
fra madrassen i sleden. 
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grunnbøker og registre, og satte av noen ekstra dager til det mer kontormessige arbeide.  Til og med en eller to 
av de store, tunge tinglysnings bøkene, som mang en kontorbetjent har båret seg skakk på i alle år, kunne være 
med på turen.  Det ble intet lett lass på bagasjesleden! 
 At vi fra sorenskriverkontoret reiste alene de tre eller fire dagene oppover elven, var noe som vi på mange 
måter trivdes med.  Vi fikk bedre kontakt med de fastboende når vi kom, mer stillferdig, på denne måten, enn 
når vi kom i stort følge, og attpå til i et følge som bestod av "øvrigheter".  Sundi var jo selveste øvrighet i 
høyeste grad: han var selveste "makten".  Og allikevel fikk vi inntrykk av at han ble betraktet som tilhørende 
sitt distrikt på en helt spesiell måte.  Vi fikk stadig bevis på at stedets folk hadde stor tillit til ham, og de kom 
gjerne til ham med sine problemer. 
 På rasteplassene og ved fjellstuene var det i alle fall ikke sjelden en 
som ville "snakke med" Sondi, og da var det godt å ha god tid og de lange 
kveldene til rådighet.  Trengte man tolk, var også han til stede.  Men 
det var ikke på langt nær alltid nødvendig.  Vi kunne ofte fatte mistanke 
om at de fleste samer kunne adskillig mer norsk enn de stundom ville 
vedkjenne seg,- for eksempel i retten. 
 Timene i sleden ble aldri for lange.  Når den verste kulden hadde gitt 
seg og det ble mindre ubehagelig å åpne munnen, hadde Pavelsen 
uendelig mange anekdoter å fortelle, til dels om steder og hjem vi 
passerte, men mest om tidligere tiders sorenskrivere.  Mange av de 
morsomste historier gjaldt en sorenskriver som hadde fått tilnavnet 
"Gamle Erik", uten at dette på noen måte skulle vise mangel på respekt.  
Tvertimot, alt tydet på at han var en av de som best hadde evnet å sette 
seg i respekt i sitt distrikt, − og var blitt blant de best likte. 
 Når Pavelsen ble trett av å kjøre i halv-vridd stilling og snudde seg 
helt mot hesten, kunne sleden bli skolebenk.  Når man får et nytt 
hjemland, er det å lære sproget bare en begynnelse.  Bak sproget igjen ligger alle det nye lands rikdommer av 
litteratur og poesi og sang.  Nu var jeg så heldig at Finn var den fødte lærer, og at han hadde utrolig meget 
bevart oppe i hodet sitt – ikke bare jus!  Fra første stund satte han alt inn på at jeg snarest mulig skulle snakke 
et feilfritt norsk, − og det har jeg alltid vært takknemlig for.  Forresten har jeg vært såpass u-engelsk at jeg har 
likt å lære fremmede sprog, og det har vært til stor hjelp.  Jeg synes også at å lære dikt er et utmerket middel 
når en virkelig vil trenge inn i et sprog, og da passet det glimrende at min lærer i sleden hadde et så godt forråd 
i hodet, fra Bjørnson og Ibsen til Øverland, − for ikke å snakke om sagaene og meget annet.  Noen 
sangstemme hadde han riktignok ikke, men det var allikevel på en av disse reisene jeg lærte at Olav 
Tryggvason "seilte over Nordsjø fram" – om så i en litt spesiell versjon! 
 Og så var det lange stunder da vi begge, og Pavelsen, var helt tause − og kunne nyde stillheten.  Da var det 
at vi kunne ta innover oss den helt egenartete stemning som preget turene langs Tanaelven vinterstid, 
 

Uhygge i tusmørket 
 Et sted som vi passerte i løpet av første dagsetappe hadde en litt spesiell og ikke bare hyggelig atmosfære.  
Det var en liten klynge mørke, umalte trehus på elvebredden, ikke mange kilometer syd for Polmak. 
 Her bodde det en kone som kunne ganne. − ble det sagt – og trodd.  Hun hadde to sønner, og da disse ble 
anklaget for reintyveri og stilt for retten begynte det å skje saker og ting.  Blant annet ble en av de som skulle 
vitne mot sønnen syk av en uforklarlig sykdom og lagt inn på sykestuen med feber og fantaseringer.  
Distriktslegen ble tilkalt, og kunne ingenting forstå og ingen kur foreskrive.  Stedets folk derimot hadde ingen 
vanskeligheter med å forstå.  Trollkvinnen hadde gannet slik at en ond ånd tok opp stilling under en trapp som 
vitnet måtte passere, og i et gunstig øyeblikk grep ånden fatt i vitnets ankel, slik at han falt, slo seg − og ble 
"rar".  Aktors arbeide i saken ble deretter adskillig vanskeligere. 
 Slikt kunne samen Per Pavelsen fortelle, med glimt i øyet! 
 Men distriktslegen hadde også fått sine problemer ved denne anledning, hørte vi. Han hadde spurt en av 
Polmak kommunes ledende menn − en med mange års erfaring i styre og stell av kommunen der han hadde 
vokst opp – om han kunne ta en slik sak alvorlig.  Det var alvorlig nok, mente kommunens representant.  Det 
var nemlig lett nok, sa han, å ganne en ulykke på  et menneske.  Han kunne ha gjort det selv, med hjelp av 
jord fra kirkegårdens fire hjørner og litt spytt fra en død, − men å gande vekk onde Ånder var verre.  Det var 

 
Mor og barn: en ung samefamilie 
utenfor fjellstuen tar farvel med rettens 
medlemmer 
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ikke mange som kunne klare det, − men han skulle gjøre hva han kunne.  Han kjente en ordfører i et distrikt 
lenger vest, som kunne ganne vekk.  Kanskje han ville komme en tur til Polmak. 
 Man kan tenke seg at distriktslegen gikk hoderystende fra samtalen.  Men ikke desto mindre: Neste gang 
han besøkte Polmak var pasienten frisk, uten annen påviselig grunn enn at vedkommende som kunne ganne 
vekk ånder hadde vært på besøk i bygden. 
 Et annet problem som distriktslegene kunne møte med i Finnmark var samenes tro på at enkelte kunne 
stanse blod med trolldom − ved å si noen hemmelige ord over den skadede.  Ordene gikk i arv, fra noaide 
(trollmann) til noaide.  Denne troen kunne iblant lede til at man ventet for lenge med å tilkalle lege.  På den 
annen side husker jeg godt at en av distriktslegene fortalte at han en dag ble oppringt av en som hadde hugget 
seg i benet med vedøksen.  Doktoren måtte komme med en gang.  Mannen bodde flere timers reise fra 
doktorgården, langt syd i distriktet, oppover Tana elven.  Samtidig var legen nettopp kalt ut til en vanskelig 
fødsel, noen timers reise i motsatt retning over fjorden, i Austre Tana.  Dette forklarte han for mannen, som 
bare svarte at det fikk være doktorens ansvar om han ikke kom med en gang.  Da var det ikke fritt for at legen 
spurte om ikke det bodde en i nærheten som kunne stanse blod.  De var raske nok ellers til å tro på slikt, sa 
han.  Hvordan historien endte hørte jeg aldri, så det endte neppe i tragedie. 
   Tro? − Overtro? − I den lange vinternatten, med kun veksling mellom skumring og dypeste mørke, er det 
ikke rart om mørkets makter får et visst overtak.  Det er riktignok ualminnelig mange klare måneskinns netter 
– og dager − i Finnmark, men månens lys er oftere forbundet med trollskap enn med rasjonell tankevirksomhet.  
At en befolkning med, til sine tider, uoverkommelige avstander til lege også har hatt et klart behov for å tro at 
de i enkelte tilfeller kunne klare seg selv, kan heller ikke benektes.  Under slike omstendigheter er det ikke så 
underlig at troen på noaidene som rådgivere og leger har holdt seg langt inn i vår tid. 
 Pavelsen var en mesterlig forteller, og historiene hans var ikke uten virkning, særlig når de ble fortalt i 
skumringen, med dempet hestetramp og meienes hvislende susing som eneste lydkulisser, mens vi jevnt og 
sikkert nærmet oss den mørke husklyngen på elvebredden.  Det var ikke fritt for at vi trakk et lettelsens sukk 
når vi var kommet vel forbi, og kunne vi slippe å holde øye med hesten for å se om den la ørene bakover i angst 
− eller om den ganske enkelt sto stille, som om den været noe usynlig ondt på veien! 
 Sirma var som oftest målet for vår første overnatting, og på fjellstuen der var det alltid en varm velkomst og 
ingen skygge av trollskap.  Det samme gjaldt Levajok og Valjok – og også de faste overnattingssteder.  Når 
vi nærmet oss Levajok, så vi de første furutrær langs elvebreddene.  Til å begynne med kunne vi telle dem, 
men snart ble de til skog som kledde åsene, og landskapet fikk et vennligere preg. 
 At det mellom Norge og Finland fantes en grense som fulgte elven etter at Polmak var passert, var ikke noe 
som plaget oss under våre reiser, verken sommer eller vinter.  Å kunne kjøre fritt på begge sider av e1ven å 
kunne ve1ge den til enhver tid tryggeste kjørevei var selvsagt av meget stor betydning, spesielt om vinteren, og 
da særlig under førefall.  Men det var ikke bare reisende folk som dro forde1 av forholdet.  Én som på ingen 
måte tillot landegrensen å begrense sin virksomhet, var den finske sykesøster som drev sykestuen på Utsjok, 
vel to mil syd for Sirma på finsk side.  Syster Engman gjorde en meget stor innsats også for den norske 
befo1kning, både under og efter krigen.  Var det en syk som trengte hjelp og pleie var det aldri nei i hennes 
munn, og hun behandlet alle pasienter likt, enten de var norske eller finske.  Forøvrig er det sagt at ikke så få 
norske statsborgere som kom til verden og vokste opp i områdene langs Tanaelven innenfor syster Engmanns 
rekkevidde, i virkeligheten ble født i Finland! 

Men om vi således kunne kjøre noen strekninger på finsk side, var det alltid på norsk side vi overnattet, 
i de gamle, koselige fjellstuene.  Jeg husker hvordan en av oppsitterne kunne liste seg inn i rommet vårt midt 
på natten for å stelle ovnen.  Han kunne gå så stille, i strømpelesten eller i skaller, at man ikke hørte fottrinn, 
og bare en liten knirk i ovnsdøren og en frisk knitring av bjerkenever røbet at han var der, − og at vi ville våkne 
til et oppvarmet rom om morgenen.  Jeg husker også hvordan konen – var det på Sirma? − kom til meg med en 
liten pakke da jeg satt i sleden, klar til avreise.  Det var et par reinsdyrtunger, som jeg og Sondi skulle få, − en 
stor delikatesse som samene gjerne beholder for seg selv.  En annen kone ga meg en gang en liter fløte, i en 
flaske.  Vi var da på vei hjemover og hadde minst en dagsetappe igjen med slede og et bra stykke humpete vei 
med drosje før vi nådde Langnes.  Da var fløten kjernet til smør inne i flasken, og jeg måtte snart gi opp 
forsøket på å lirke den ut med en strikkepinne!  Men tanken hadde vist godhet, − en godhet som vi ikke så 
sjelden møtte på våre reiser, i små tegn på interesse og, ja, omsorg.  Sundi var nok ingen fjern og utilnærmelig 
makt for samene når vi på denne måten møtte dem i deres egen verden, og bevisstheten om dette er nok en del 
av den gode følelse vi begge hadde efterpå når vi tenkte tilbake på våre år i Finnmark, og som jeg har 
gjenopplevd mens jeg nu har skrevet meg tilbake i tiden.   
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. . . rettsreiser med rein 
 
 
Da vi så Karasjok for første gang, vinterstid, var branntomtene dekket av et barmhjertig teppe av sne.  Den 
gamle kirken alene av den tidligere bebyggelse stod igjen.  Noen nye hus var kommet opp, og noen brakker, 
men hva som var der første gang vi kom og hva som kom senere er ikke godt å huske nu.  Gjenoppbyggingen 
gikk ganske raskt efter at de nye reguleringsplaner forelå i l948.  Lensmannen var blant de første som fikk et 
hus, og et kontor, og jeg husker en gammel, grå brakke som var stedets eneste, og meget hyggelige spisested og 
kafé det første året.  Et stort turisthotell var snart under bygning, og vi opplevde ved senere besøk å bo i luksus 
der, med elektrisk lys og oppvarming og varmt vann på rommet?  Og før vi kom til Karasjok for siste gang i 
1952), var også minst en stor, moderne skolebygning tatt i bruk som internatskole for reinsamenes barn, mens 
en videregående skole var nesten ferdig bygget. 
 Fra Karasjok måtte retten ofte reise mye lenger innover vidda for å få avviklet saker.  Dette skyldtes ikke at 
samene, vanligvis, vek unna for å møte i retten.  Snarere tvertimot.  For flertallet av fjellsamene var, i vår tid, 
et rettsmøte den beste − for ikke å si den eneste form for teater de hadde muligheter til å oppleve.  Om de ikke 
kunne være part i en sak – eller endog tiltalt − så gjaldt det å bli vitne.  Det hendte også iblant at et vitne som 
var innkalt og som hadde reist i to dager for å nå rettsstedet, ikke visste noen ting som kunne bringe saken 
videre.  Slikt er ikke så farlig, har nok noen tenkt, bare det er Staten som betaler.  Og enhver fjellsame vet 
meget godt at skyssgodtgjørelsen for leiet rein er større enn for bruk av eget dyr, så hvorfor være så naiv at man 
ikke låner naboens?  Jeg hadde mange ganger i oppgave, som protokollfører, å betale skyssregningene, uten at 
jeg hadde noen mulighet for å kontrollere dem.  Men alt sånt var blitt tradisjon.  Gikk det for vidt kunne nok 
lensmannen ha et ord med i saken. 
 Når retten var forberedt på å reise så langt, var det nærmest for å møte reinsamene halvveis.  De fleste 
saker gjaldt reintyveri, og partene, eller tiltalte, og vitnene lå langt innover vidda med sine reinflokker.  Om 
sommeren kunne de flytte langt utenfor embetets grenser, til sommerbeitene ved kysten.  Men selv med denne 
velvillighet fra øvrighetens side, kunne det ta både måneder og år å få en sak berammet til en tid når alle de 
involverte kunne møte.  Mange saker hadde dessuten hopet seg opp mot slutten av krigen og under de mange 
måneders forvirring, med evakueringen og tyskernes tilbaketrekning. 
 Det heter da at de norske troppene overtok kontroll i Finnmark og det kom en unnsetnings- og 
forsyningsekspedisjon til Karasjok, ble major John Giever, som var ekspedisjonens leder, også en slags 
(selvbestaltet?) dommer.  Idet han satte rett, i sin militæruniform, og løste en del reintyverisaker på løpende 
bånd etter prinsippet "øye for øye og tann for tann".  Det ble akseptert det også, og det er mulig at slike 
løsninger lå mye nærmere fjellsamenes egen oppfatning av hva som er rettferdig i slike saker enn det de ellers 
opplever i en vanlig rett.  Det viktigste for dem, tross alt, er at de får tilbake det antall rein de eventuelt er blitt 
frastjålet.  Noe som minnet om det militære var det også, forresten, da Tanas sorenskriver satte rett de første 
vintrene.  Han hadde nemlig en gammel battledress fra sin tid i Lingekompaniet, som viste seg å være det best 
mulige reiseplagg – varm, og behagelig å bære under pesken.  At det var et fallskjerm-merke på skulderen, 
gjorde ikke respekten for dommeren mindre. 
 Når vi skulle sette rett, var det selvfølgelig mer høytidelig enn i Gievers tid, med fullt oppbud av dommer 
(og eventuelt domsmenn), aktor, forsvarer og rettstolk, − samt, selvfølgelig, protokollfører.  Rett før påske 
l948 ble en slik rett satt i Suosjavrre, på grensen mellom Kautokeino og Karasjok herredene, og to dagers reise 
med rein fra Karasjok kirkested.  Denne turen beskrev jeg i et reisebrev mens jeg hadde alt i friskt minne, og 
da artikkelen kan gi et godt inntrykk av hvordan retten hadde det på vinterreiser i Finnmark, både før og like 
etter krigen, gjengir jeg her det vesentligste: 
 

Aftenposten, 1.1.1950: "RETTEN REISER" 
 "Den gamle vappusen, Johannes, slo plutselig til reinen sin og kastet seg ned i pulken i det samme den kom i 
bevegelse.  I rasende fart fôr han nedover bakken, og i samme øyeblikk ble det liv i de øvrige sytten dyrene 
som stod utenfor fjellstuen.  Med et rykk kastet de seg frem i seletøyet og styrtet efter.  Slede slo mot slede 
idet dyrene kjempet om plassen bak lederen.  Jeg var dum nok til å forsøke å styre mitt dyr, med det resultat at 
det plutselig sprang ut til venstre og inn i et område med kratt og sten, der det bare trengtes noen hektiske 
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sekunder før sleden veltet.   

 

Sundi i full mundur!  Reinen hans tar seg 
også flott ut, og begge ser ut til å vekke 
beundring. 

Heldigvis holdt jeg fast i tømmen som var bundet rundt det høyre håndleddet mitt, så jeg slapp å begå den 
største av alle forbrytelser − den å miste reinen.  Da jeg kom meg på bena, så jeg til min store trøst at Johannes 
hadde stanset fører-reinen og stod og så seg om med et uttrykk av forpint tålmodighet.  Så lenge han ikke 
kjørte videre, ville heller ikke de andre dyrene løpe ut, og det var med et lettelsens sukk at jeg så ham forlate sin 
pulk og binde sin rein fast til nærmeste slede.  En tre fire medlemmer av vårt følge var kommet ned på flaten 
uten å velte, men håpløst filtret inni hverandre.  Rundt omkring stod, lå eller satt de øvrige medlemmer av 
herreds-retten og holdt fast i tømmene.  Dyrene stod med bena solid plantet i bakken, − noen hadde hodet 
pekende i kjøreretningen, mens andre hadde gjort helomvending og stod og glante ned i den sleden de skulle 
trekke.  Alle hadde angst i blikket (noe de ofte hadde, forresten) og alle hadde hivende sider som fortalte om 
hjerter som hamret innenfor de lodne kroppene.  Mitt eget hjerte banket også en god del kraftigere enn vanlig 
mens jeg med venstre hånd rettet opp sleden, plukket opp reinfellen fra buskene og la den tilbake på plass i 
bunnen av sleden.  Jeg satte med så på kanten av sleden, så langt fra min rein som mulig, og avventet 
begivenhetenes gang.  Dette var ikke min aller første reise med rein, selv om enkelte ting kunne tyde på det.  
Vi hadde tidligere kjørt i to dager for å komme til rettsstedet. Nu skulle vi tilbake til Karasjok. 
 Langt borte til høyre − trygt utenfor møljen − fôr en av de yngre vappusene forbi med en hel hale av 
bagasjesleder og dyr bak seg, og kom seg trygt ned på flaten.  Det var et flott syn!  En kraftig, mørkegrå rein 
med hvitt hode og to praktfulle horn trakk vappusens pulk.  Så kom to rein festet bak pulken, så to 
bagasjesleder, og sist i lenken en ung, hvit rein uten horn.  Rop og skjellsord (sannsynligvis) på samisk fra 
toppen av bakken fikk meg til å se oppover.  Den tredje vappusen var ikke kommet videre.  Han hadde vel 
heller ikke vært startklar da raiden så plutselig kom i bevegelse.  Bagasjen var heldigvis bundet fast, men 
bagasje-sledene og vappusens pulk hadde (godt hjulpet av kjøre-reinen) veltet, og filtret seg inn i hverandre og 
i seletøyet til de øvrige dyr i følget, i en tilsynelatende uløselig knute.   

 

Litt uorden kunne det bli på isen før 
reinraiden dannet en rekke. Reinsdyret i 
midten tar klart avstand fra å dra sleden. 
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 Imens holdt gamle Johannes på å få orden på raiden igjen.  Han snudde på en rein som stod baklengs i 
skjækene, og fikset på seletøy som var kommet i uorden.  Han sa ikke et ord.  Han snakket forresten ikke 
norsk i det hele tatt.  Men ord var i grunnen ikke nødvendig, verken på norsk eller samisk, − hans taushet var 
talende nok.  Liten og hjulbent, svart og furet i ansiktet, kledd i en gammel pesk og med en skitten, temmelig 
slitt stjernelue på hodet, med lassoen over skulderen og finnekniven i det brede lærbeltet, trasket han fra den 
ene til den andre, ledet oss en efter en ned til det flate elveleiet og ordnet oss i en rekke. 
 Den nye starten gikk pent for seg.  Dagens mest spennende øyeblikk var forbi.  Kommer reinen først i 
linje, holder den seg som oftest på plass.  Og Johannes kjenner godt til rettsreiser.  I mange år har han av 
hensyn til rettens verdighet sørget for å samle de snilleste og frommeste og mest trenede dyr til disse ferdene.  
Går det galt av og til, er det nesten bestandig i de første fire − fem minuttene, når dyrene er helt uthvilte, og har 
vært fri for seletøy hele natten. 
 Nu var vi, som sagt, på vei hjem fra Sousjavrre.  Dagen før hadde retten holdt til i fjellstuen der fra tidlig 
om morgenen til sent på kveld.  Det største rommet hadde vært stappfullt.  Dommeren, domsmenn, 
protokollfører, aktor og forsvarer satt ved et langt kjøkkenbord.  Med sine dokumenter og bøker og sine tørre, 
realistiske spørsmål, virket rettens folk fremmede og uvirkelige mot de primitive omgivelsene.  Alle utenom 
retten var i samedrakt: domsmenn, tolken, tiltalte og vitnene – samt protokollføreren.  Rundt veggene satt 
tilskuerne tett pakket på gulvet, på de to køyene i hjørnet og på kjøkkenbenken.  Noen av dem var fastboende 
− såvidt jeg husker er det en åtte-ti hus i Suosjavrre − andre tilhørte tilfeldige familier som var på vei hjem fra 
marked i Bossekop, mens andre igjen var kommet langveis fra til en skiftesamling.  Hver gang døren gikk 
opp, styrtet to, tre finnehunder begeistret inn, og før forhandlingene kunne fortsette, måtte de kastes ut igjen av 
tolken og tilhørerne efter en livlig jakt.  Med passende mellomrom kom mannen som bestyrte fjellstuen inn 
med ved til komfyren.  Det var ikke mulig for ham å komme forbi bordet hvor retten var satt.  Han måtte 
lempe vedsekken over til aktor, som satt nærmest varmen, og som sammen med en av domsmennene hadde 
ansvaret for fyringen.  Atmosfæren ble tykkere efter hvert: Den bestod vesentlig av lukten av 
reinskinnspesker og sennegress, samt svette og tobakk.  Aktor og den ene domsmannen ble langsomt stekt 
ved ovnen, mens forsvareren og den andre domsmannen stivnet jevnt og sikkert til i trekken fra vinduet. 
(Dommeren må ha hatt en varm og en kald side!) 
 Spørsmålene fulgte hverandre i det uendelige, først på norsk, så på samisk, og svarene kom tilbake i motsatt 
rekkefølge, og ganske ofte lød det: "Jeg vet ikke", "Jeg husker ikke".  Pavelsen var ikke den som tolket i dette 
tilfellet, var opptatt i skiftesamlingen som ble avviklet samtidig, under dommerfullmektigens ledelse. 
 Endelig kom retten til et resultat, det ble skrevet en dom, den ble lest opp og oversatt, saken ble avsluttet og 
retten hevet.  Og så ble det rolig i fjellstuen.  Tilhørerne forsvant og det ble luftet ut, og bare medlemmene av 
den langveisfarende rett ble igjen i stuen, hvor det ble laget istand noe mat og, for n'te gang, kaffe.  Og så krøp 
vi i soveposene for å tilbringe enda en natt med bare bjørkekvister som madrass i tresengene, mens vinden 
hylte utenfor og vannet i tønnen ved siden av komfyren, som skulle være vaske- og kaffevann neste morgen, 
frøs is. 
 Etter en slik natt var det godt å være på farten igjen.  Solen skinte og himmelen var blå, og da vi først var 
kommet ned på elven i sledene våre, kjente vi ikke så meget til vinden.  Og veien gikk stadig nedover.  Åpne 
stryk, hvor den svarte ustyrlige strømmen hev seg fra stein til stein, raste frem fra isflakene og forsvant som 
skumsprøyt i grønnhvite istunneler, viste hvor bratt elveveien var. 
 En efter en travet de atten reinene jevnt avgårde.  Noen hadde to horn, noen bare ett, noen var helt uten.  
Det var gråhvite, grå eller mørkebrune rein, med en sjelden hvit en iblant.  Når vinterveien skrånet, måtte man 
passe på å holde likevekten − av og til var det nødvendig å kaste seg raskt over til den ene eller den andre siden 
av sleden.  Men ellers ble det god tid til å se seg om. 
 Naturen var ganske ensformig inne på vidda om vinteren, og det er ikke stor utsikt man har fra elven.  Da 
vi først var kommet forbi de åpne strykene, ble alt omkring oss et eneste hvitt laken av is, med grå, frostrimete 
busker og dvergbjerk ved elvebredden.  Det er med stor lettelse man legger merke til at bjerkene blir høyere 
og sterkere, − og så får en øye på et furutre − så to − så tre – til slutt et helt skogholt og da var vi nådd frem til 
furuskogen. 
 Det er noe eget, noe fascinerende over disse viddene som er vanskelig å definere.  Kanskje det vi ble mest 
betatt av, var de store avstander, av stillheten og freden. 
 Men så var det kulden.  Der man satt i sleden kunne den krype opp langs ryggraden, hendene ble stive og 
det gjorde vondt i tærne.  På tross av at vi var så godt kledt, måtte vi holde oss i stadig bevegelse.  Dessuten er 
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de fleste reinsdyr ganske dovne, og må jages på, og da med et variert utspill fra passasjeren.  Har man viftet 
med høyre arm et par ganger, begynner det å demre for dyret at dette er helt ufarlig, og reaksjonen uteblir.  Så 
kan man forsøke med å vifte med venstre arm en stund − og så med begge − og når reaksjonen påny uteblir, 
selv om man har viftet vilt med begge armer og samtidig utstøtt de villeste cowboy-hyl, kan man prøve med å 
stikke bena utover sledekanten og vifte med dem også. 
 Så hendte det at jeg satt og kjørte i halvsøvne, for så plutselig å våkne og oppdage at jeg var sakket langt bak 
de andre i raiden − og at jeg var nesten helt stiv av kulde.  Jeg reiste meg i panikk på kne og viftet vilt.  
Virkningen var som trolldom − og nesten katastrofal.  Dyret mitt satte avgårde i vill galopp, tok igjen de andre 
på få sekunder, men lot seg ikke nøye med det: Det fortsatte i samme ville fart, og skremte hele raiden slik at de 
andre dyrene strøk utover elven og avgårde i alle retninger. 
Jeg så engstelig på gamle Johannes, idet jeg for forbi ham.  Hans ansikt var like uttrykksløst som ellers, og han 
tok det hele med fatning. 
 Han bare økte farten på sitt eget reinsdyr. Heldigvis var elven bred og det var ingen huller i isen.  Snart 
hadde Johannes tatt ledelsen igjen og alle vi andre lå på geledd bak ham.  Vi fortsatte som før, − men jeg var 
en smule varmere i kroppen, og nu passet jeg på ikke å komme bakerst. 
 Slik kunne det gå time efter time og minst et par dager i trekk på disse reisene. 
Av og til stanset man for å la dyrene hvile, og de som hadde tilstrekkelig tillit til de dyr de kjørte, eller til sin 
egen evne til å kaste seg raskt i sleden igjen hvis raiden plutselig kom i bevegelse, kunne gå ut av sledene og 
strekke seg og trampe føttene varme.  Gjorde jeg det, holdt jeg godt øye med gamle Johannes.  Det kunne 
godt hende at han satte av gårde igjen uten varsel, og da dro hele rekken av reinsdyr av gårde etter ham i vill 
fart, uten å bry seg om sine passasjerer.  Men så kom det lengre pauser, når vi kokte kaffe på bål i det fri eller 
i en samehytte.  Dyrene ble bundet, og begynte straks å grave efter reinmose, og vi tinte opp de smørbrødene 
vi hadde laget ved frokost-bordet. 
 Så dro vi av gårde igjen, og snart var det slutt på den korte dagen.  Det begynte å mørkne.  En liten stund 
ble alt grått og vi fikk øye på stjerner som først glimtet svakt og så skinte med en iskald klarhet, mens 
furutrærne ble svarte skygger på begge sider av stien.  Det ble vanskelig å se sleden foran.  Men så kom 
månen opp, − eller nordlyset kastet sine skjelvende bunter over himmelen.  Det første tegn på at vi nærmer oss 
bebyggelse var lyden av hundeglam.  Hver fjellsame synes å være i besittelse av fra seks til tolv finnehunder 
av alle størrelser og farger.  De tre eller fire hundene som fulgte raiden, skyndte seg frem for å undersøke.  Og 
snart så vi lys mellom trærne.  Gamle Johannes stanset sin kjøre-rein, gikk ut av pulken og snudde dyret rundt 
til det stod med hodet mot huset.  Så kastet han seg i pulken igjen og vi fulgte ham frem foran døren.  Dyrene 
var glade for at vi var fremme, og det var også vi.  Vi veltet oss ut av sledene, stive og trette, og Johannes og de 
to andre vappuser tok tømmene fra oss.  For dem var ikke dagen slutt ennu.  De måtte bære inn bagasjen, og 
efter såvidt å ha helt i seg en kopp kaffe, måtte de få reinen ut til beite for natten.  Terrenget rundt hver 
fjellstue er fredet, slik at det alltid skulle være nok mat for de reisendes kjøre-rein.  Allikevel måtte vappusene 
ofte gå en times tid på skit med dyrene før de fant passende beite, og samme strekningen igjen om morgenen 
for å hente dyrene tilbake. 
 Vi andre hadde bare tre ting å tenke på når vi var kommet ut av sledene om kvelden: mat, kaffe og seng.  Vi 
presset oss inn i kjøkkenet på fjellstuen og forsøkte så godt vi kunne i vrimmelen av barn, bikkjer og reisende 
å finne husets frue og hilse goddag.  Så klatret vi opp trappen til etasjen ovenfor, hvor vi skulle tilbringe 
natten.  Der brente det i ovnen, og det lå hauger av ved på gulvet, − nok til å holde ilden vedlike i timevis.  Et 
øyeblikk var det en hvirvel av flagrende ermer og hodeløse kropper, mens alle slet med å hale av seg peskene.  
Og så ble det mat − og kaffe − mye kaffe.  Vi hadde med oss stearinlys − eller kanskje lånte vi en lampe 
nedenfra.  Bordduk fantes det ikke, alt gikk svært enkelt for seg.  Men det gjorde godt å få mat efter en lang 
dag i frisk luft, og kaffen var sterk og god.  Sengene var kanskje ikke av de bløteste, men det gjorde ingenting 
− vi sov godt." 
Denne reisens noe kaotiske startfase, og dens utvikling forøvrig, var ganske typisk for slike turer.  Man kan 
undre seg over hvorfor raiden ikke ble ordnet pent i en rekke før lederen gjorde første startforsøk, men det var 
noe som jeg aldri fikk svar på.  Bare en gang opplevde jeg å se samtlige pulker og sleder i ordnet geledd på 
elveisen før startsignal ble gitt.  Det var da jeg, som Aftenpostens utsendte, skulle hjem efter en organisert 
ulvejakt (som jeg skal fortelle om siden) , og lederen for raiden av Kautokeino samer jeg skulle få følge med 
var en kvinne!  Om det var kvinnens ordenssans som var utslagsgivende, eller om dette var typisk for 
Kautokeino samer i alminnelighet, vet jeg ikke. 
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 Forskjellen mellom slede og pulk er det kanskje noen som ikke forstår uten videre.  En pulk er en liten båt, 
butt i den ene enden, og balanserer i fart på en kjøl.  Vappussene − og samene ellers som reiste på kryss og 
tvers av vidda vinterstid − brukte å kjøre pulk, som er (for den som kan det) lettere å styre mellom steiner og 
kratt og lettere for reinen å dra − dog selvsagt også lettere å velte!  Det var vel dette siste som gjorde at rettens 
følge ble utstyrt med sleder, som hadde to meier og var således stødigere, men som egnet seg best til bruk på 
godt oppkjørte vinterveier.  Det var selvfølgelig mulig å velte en slede også, som vi har sett, og derfor hadde 
man bare et enkelt reinskinn i bunden, til å sitte på.  Her var det aldri tale om å pakke seg godt inn under pledd 
eller skinnfell!  En annen viktig forskjell mellom slede og pult var at man i alle fall hadde en mulighet for å 
sette seg oppi en slede før raiden satte av gårde, mens pulken måtte komme godt igang − være på rett kjøl så å 
si − før kjøreren kastet seg oppi.  Denne gymnastikken våget jeg aldri å forsøke, men fant meg i at jeg, såvel 
som de øvrige i rettens følge, ble utstyrt med et kjøretøy som i alle fall bød en sjanse til å bevare rettens 
verdighet. 

 

En rast på isen, hvor rettens medlemmer 
benytter anledningen til rådslagning. 
Protokollførerens (fotografens) rein har 
ikke så flott gevir som Sundis! 
 

 
 Også rettssakens forløp i fjellstuen var i det alt vesentlige typisk for slike 
turer, med hunder og tilskuere og "atmosfæren" og det hele.  At sennegress er 
nevnt tidligere i forbindelse med "atmosfæren", bør kanskje forklares 
nærmere.  Dette gress, tørket og godt banket, brukes i fottøyet – i skaller om 
vinteren, i komager om sommeren − og riktig lagt er det glimrende både for å 
holde varmen og til å gå på i skog og mark.  Gresset hadde, som antydet, en 
egenartet lukt, som kunne bli ganske klart gjenkjennelig da så mange 
skalle-kledte føtter var til stede i et forholdsvis lite rom.  Samene brukte ikke 
sokker.  De stakk sine bare føtter nedi gresset.  Av gammel vane, fant rettens 
medlemmer med følge det behageligst å bruke sokker, men sennegresset måtte 
også de ha i sine skaller hvis de ikke ville fryse på føttene under reisen.  
Gresset måtte tas ut av fottøyet hver kveld og ristes, og det måtte skiftes ofte, 
og da vi ikke hadde tilstrekkelig øvelse i kunsten å legge det riktig inn igjen om 
morgenen, var dette besørget av en eldre same som var spesialist på området.  
Han fulgte trofast med på vinterreisene, medbringende en sekk sennegress.  
Han var meget stillferdig og beskjeden.  Det ble sagt at han ikke kunne noe 
norsk.  Men det het også at han en gang i sitt liv hadde vært i Paris, ifølge med 

noen reinsdyr som skulle på en utstilling der. 
 En annen langveisfarende dukket også opp i Suosjavrre, hvis jeg ikke husker feil, ved den samme 
anledning.  Det står skrevet at noen av tilhørerne i retten var kommet fra markedet i Bossekop.  Da må det ha 
vært på denne turen jeg traff en annen engelsk kvinne i ekte, norsk samedrakt!  Hun kom bort til fjellstuen 
sammen med en samepike fra Sverige.  Det var den svenske drakten, så annerledes fra den norske i fargene, 
og med en helt annen lue, som først vakte min oppmerksomhet, og som gjorde at jeg i min nysgjerrighet gikk 
bort til de to pikene under en pause i rettsforhandlingene.  Da viste det seg at piken i den norske samedrakt var 
en student fra Cambridge som hadde i flere uker bodd hos en flyttsame familie for å studere deres sprog og 
levesett.  Alt var gått bra, sa hun, bortsett fra at siden de kom fra markedet hadde hennes følge hatt så meget 

Samen med sennegress i sekken – 
en trofast følgesvenn som sørget 
for at rettens medlemmer i det 
minste holdt føttene varme 
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brennevin å fortære at ingen hadde hatt tid til å tenke på mat.  Hun og den svenske piken, som var i samme 
følge, var derfor ganske sultne, og takknemlige for at de fikk spise med oss senere på dagen.  Det hele var så 
overraskende at jeg kom ikke så langt som til å spørre hva Cambridge-studenten het, og når jeg forsøkte å finne 
henne nesten morgen, før vi skulle reise, var hun og hele følget hennes forsvunnet.  Brennevinet hadde 
antagelig tatt slutt. 
 Det hører forresten med til historien at en i studentens følge (som bar tydelig preg av å ha vært med i 
drikkelaget) kom til politimesteren, som var i vårt følge, for å fortelle at de hadde med seg en som sikkert var 
en engelsk spion.  Hun satt nemlig og skrev i en liten notisbok, − side opp og side ned.  Slikt måtte sies å være 
høyst mistenkelig?  Det ga, i alle fall, et utmerket påskudd til å dramatisere litt, og til selv å komme i 
rampelyset. 
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. . . en rettsreise uten tiltalte 
 
 
 

Om samene som oftest var ganske ivrige til å møte i retten, så fantes det selvsagt unntagelser, og da var 
forklaringen som oftest at vedkommende hadde noe fore som ville være mer innbringende.  Han kunne, for 
eksempel, ligge i uker ad gangen inne på vidda på rypefangst, der ikke engang den ivrigste og mest lokalkjente 
lensmannsbetjent kunne finne frem med en stevning. 

En gang, da rettens medlemmer allerede var samlet på elveisen i Karasjok, klare til å sette seg opp i 
sledene for en to dagers reise til Bæivasgiedde, der en stor reintyverisak skulle behandles, kom beskjed til 
sorenskriveren om at tiltalte i saken var reist fra Karasjok dagen før, på en fire dagers reise i motsatt retning.  
Han hadde efterlatt seg et brev til dommeren: Et brev der vi kunne kjenne igjen både håndskriften og stilen, da 
begge tilhørte Karasjoks egen ''skriver'', Per Hætta, en mann men en klar kunstnerisk åre.  Brevet bedyret at 
tiltalte var meget lei for at han ikke kunne være til stede under rettsforhandlingene.  Unnskyldningen var at 
han først og fremst "måtte adlyde en Høyere Myndighet" som hadde pålagt ham "den tunge byrde, at han skulle 
ete sitt brød i sitt ansikts sved".  Han hadde fått anledning til å være vappus for en "øvrighetsperson" (som 
viste seg å være lappefogden), og følte seg, "ved Guds egen lov", forpliktet til å ta imot oppdraget. 

Det ble naturlig nok en lengre konferanse på isen mellom våre egne øvrighetspersoner.  At det var 
umulig å få innhentet tiltalte, det var helt klart.  Men rettens maskineri var alt satt igang, og det var ikke så lett 
å få stoppet det.  Blant annet, var domsmenn og vitner innkalt til Bæivasgiedde, og det fantes ingen Walkie 
Talkie og heller ingen bush-telegraf i Finnmark som retten kjente til.  Det var bare å sette seg opp i sledene og 
komme seg avgårde.  Retten måtte i det minste holde sin del av avtalen, og, om ikke annet, avhøre de 
fremmøtte vitner. 

 

 

En viktig konferanse på isen ved Karasjok. 
Tiltalte i forestående sak har meldt frafall 
like før avreise til Bæivasgiedde. Per 
Hætta (med ryggen til) bringer beskjed til 
forsvareren og sorenskriveren (i 
stjerneluer) og politifullmektigen (i 
saueskinnslue) 
 

 
Denne gangen gikk kjøreturen oppover Karasjokka, men var ellers til forveksling lik turen til (og fra) 

Suosjavrre.  Noe litt spesielt var det dog ved en av rastene, da vappusene laget til et bål i sneen, og vi stekte 
margbein av rein i glørne.  Det var aktor i saken, politifullmektigen fra Vadsø, som hadde skaffet til veie 
margbeinene, og de ble et velkomment tillegg til våre kalde smørbrødpakker. 
Det ble en opplevelse å se hvor raskt en av vappusene klatret rett opp stammen på et større tre, med øksen i 
hånden, for å skaffe ved til bålet.  Han heiste seg oppover med største letthet − som en øvet gymnast kan klatre 
opp i et tau − enda han var kledd i fullt reiseutstyr, med pesk, bellinger og skaller, og med stjerneluen på plass 
på hodet. 

At det var et forholdsvis stort tre han klatret i kan virke litt underlig, men nu nærmet vi oss 
Bæivasgiedde, og hadde således snart reist i to dager sørover fra Karasjok.  Man så fort forskjellen i størrelse 
på trærne.  
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Politifullmektigen og en av vappusene 
steker margbein ved bålet, mens 
sorenskriveren ser på. En nysgjerrig 
forbipasserende, i fin pesk, har stoppet for 
å undersøke hva som foregår. 
 

 

 

 
Opp i treet for å skaffe brensel . . . men den kunne skaffes lenger nede på stammen 
også! Samtlige vappuser er kommet til. 

 
Bæivasgiedde så trivelig ut da vi kom dit.  Det var ikke mange hus, men det var en vakker liten 

trekirke, med hvitmalt stakittgjerde rundt og bjerketrær i en klynge utenfor gjerdet.  Her ble det vanligvis 
holdt gudstjeneste fire ganger om året av presten fra Karasjok. To av bolighusene var beregnet for tilreisende 
til gudstjenestene − en av dem spesielt for presten. 
Det var i "prestestuen" at rett ble satt ved denne anledning.  Sengene ble flyttet ut av det største rommet, og et 
bord og noen stoler ble lånt fra oppsitterens hus.  Det fantes aldri mange stoler i fjellsamenes hus, og de var 
heller ikke nødvendige.  De besøkende satte seg gjerne rett ned på gulvet, eventuelt med ryggen mot veggen.  
Det ble plass til så mange flere på denne måten. 

Og, akkurat som på Suosjavrre, var "rettssalen" snart fullstappet av parter, vitner og tilskuere, med 
leilighetsvis opptreden av barn og hunder.  Men denne gang varte saken i hele to dager.  Det tar ofte lengre 
tid å holde et rettslig avhør av vitner enn å ferdigbehandle en sak, fordi, når tiltalte selv ikke er til stede, må alt 
som vitnene har å fortelle, skrives møysommelig ned.  Og her måtte alt skrives for hånd, da kontoret på det 
tidspunktet ikke hadde noen maskin å risikere på en slik reise.  Det ble mange timer, og mange skrevne sider, 
og av altsammen gikk det klart frem at Aslak og Anders ? (navnene er oppdiktet) som fire år tidligere hadde 
vært til de grader uvenner at Aslak hadde anmeldt Anders for å ha stjålet og slaktet en annen fjellsames rein, for 
lengst var blitt godvenner igjen.  Nu kunne ikke Aslak gå med på at han noengang hadde antydet at ikke 
Anders selv eide de rein det var snakk om.  Lensmannen måtte ha misforstått ham.  Han (Aslak) kunne ikke 
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snakke norsk. (Han hørte allikevel godt efter om tolken gjenga ham nøyaktig nok).  Anders − tiltalte − var nu 
vel fem dagers reise borte, mens de øvrige vitner, innkalt av aktor og forsvarer, var nu også beste venner både 
med tiltalte og den tidligere anmelder.  Slike ganske frustrerende situasjoner oppstod ikke så sjelden.  De var 
nærmest ikke til å unngå. 

En gang vi var på Bæivasgiedde, var vi så heldige at vårt besøk falt sammen med prestens, og vi kunne 
overvære en av de sjeldne gudstjenester, og oppleve å se dette lille, tilsynelatende ganske isolerte sted, 
plutselig bli sentrum for et yrende liv.  Det var ved denne anledning jeg først lærte hvor viktig det var å ha 
lange frynser på silkesjalet.  Jeg hadde kledd meg i min samedrakt og mente at alt var korrekt.  Men 
samekonen som bestyrte fjellstuen, Marit Ravnastue, var langt fra fornøyd.  Sundi-eamit måtte ikke vise seg i 
kirken med et slikt fattigslig sjal!  Hva ville folk tro?  Frynsene på mitt sjal var kanskje seks eller syv 
centimeter lange.  På det hun lånte meg, var de minst l5 centimeter, kanskje 20!  Så Sundi-eamit kom fra 
gudstjenesten med æren i behold, men måtte dessverre levere tilbake finstasen efterpå.  Slike sjal kunne man 
ikke få kjøpt for penger på den tid, og et riktig pent ett kunne bli gjenstand for krangel under en skifte-samling, 
som jeg har nevnt tidligere.  I dag kan alt skaffes, og jeg har sett silkesjal med frynser som rekker helt ned til 
knes – og vel så det. 
 I dag er det ingen fastboende på Bæivasgjedde, og ingen vei er kommet dit.  Men stuene står der og kan 
visstnok fremdeles benyttes til overnatting av de som vil, eller må, reise utenom allfarvei, og som først 
henvender seg til lensmannen i Karasjok for å få nøkkel. 
 For ikke lenge siden var det et bryllup i kirken der.  NRK Fjernsyn hadde en reportasje fra begivenheten, 
og viste det store brudefølge som kom kjørende – på snescootere. 
 

Vitner som møtte presis 
I det foregående har jeg skrevet om en tiltalt som ikke møtte for retten.  Da synes jeg det er riktig å 

fortelle om en helt annen anledning, hvor vi var spesielt imponerte over to fjellsamers punktlighet i å møte 
frem til vitneavhør. 

Denne turen stod i sterk kontrast til den som nettopp er omtalt også på andre måter.  Den foregikk i 
august, da det var høst på vidda.  Tana herredsrett Var blitt anmodet om å avhøre de to vitnene på vegne av en 
annen rett.  Hovedforhandlingen i saken var allerede berammet, og det hastet å få vitneforklaringene.  
Heldigvis var riksveien fremdeles åpen, og vi kunne reise med buss til Lakselv, og derfra til Karasjok.  Det tok 
elleve timer.  Fra Karasjok kjørte lensmannen oss i sin båt oppover Karasjokka, en strekning som tok ca. en 
time.  Derefter gikk vi til fots i vel fire timer, gjennom en fargeprakt som bare Finnmarks vidda kan vise, når 
dvergbjerken flammer i rødt og gult og bronse så langt øyet kan se.  Vi hadde kafferast ved et vann, og nådde 
frem til vårt mål, Ravnastua, om kvelden. 

 

 

De to fjellsamene (til høyre) 
som kom til Ravnastua for å bli 
avhørt som vitner, ble omsider 
fotografert utenfor fjellstuen 
sammen med lensmannen og 
rettens medlemmer. 
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På Ravnastua sitter oppsitteren sammen med døtrene, og banker sennegress slik at det blir passe mykt å ha i skallene eller i 
sommerfottøyet, komagene.  Bildet over viser Marit Ravnastue, Bæivasgiedde, som sammen med sine døtre syr komager. 

 
De to vitnene, fjellsamer som bodde i telt vel seks timers gange fra Ravnastua, var innkalt til kl. l0 

neste formiddag.  Noen minutter før denne tiden så vi to skikkelser komme til syne over horisonten og nærme 
seg med jevne, litt rullende skritt, med en sort finnehund i helene.  Snart kunne vi se at de var kledd i fullt 
fjellutstyr, med komager og leggings av lær, med lasso over skulderen og med finnekniv i beltet.  Begge bar 
stjernelue og varm kofte, enda så varmt det var om dagen.  Det hadde antagelig vært adskillig kaldere da de 
forlot teltbyen ved fire tiden. 

Jeg skyndte meg ut med fotografiapparatet: men de var skuffet da de marsjerte rett forbi meg, uten å 
forandre takten og så fort at jeg ikke fikk tatt bilde.  De stoppet ikke før de nådde trappen til fjellstuen, der 
skriveren og lensmannen stod og tok imot – lensmannen med stoppeklokke i hånden!  Siden fikk vi forklart 
hvorfor de to ikke ville stoppe for å bli fotografert.  De var innkalt til kl. l0, og ville melde seg til retten presis 
på timen.  Lensmannen hadde opplevd slikt før, og derfor stod han parat med stoppeklokken, for å kontrollere.  
Ingen av samene eide et armbåndsur, og lensmannen kunne forsikre at noen klokke fantes ikke i teltbyen. 
 

Transportmuligheter under utvikling 
 I de to siste kapitlene har jeg forsøkt å gi et bilde av hvordan rettsreiser kunne foregå i innland i Tana, 
sommer som vinter, i årene like etter krigen, og har naturlig nok, valgt de mer spennende tilfeller.  Det kan 
kanskje være på sin plass å gi en kort oppsummering av de reise- og transportmuligheter som fantes og 
hvordan de utviklet seg i landsdelen i løpet av de første fem-seks år efter frigjøringen. 

Da vi først kom var riksvei 50, som normalt ville ha vært farbar fra slutten av juni til midten av 
september, ennu ikke åpnet for trafikk.  Alle broene var ødelagt, inkludert den fine, enkelt-spente stålbroen 
over Tanaelven ved Skipagurra, som var såvidt ferdigbygget da krigen kom.  Våre første reiser til Karasjok 
om sommeren var, nødvendigvis, foretatt med båt på Tanaelven.  Oppover tok reisen fra tre til fire dager, og 
nedover fra to til tre dager, alt eftersom hvor ofte vi ble sittende fast på sandbanker eller hadde problemer med 
påhengsmotoren, og hvorlenge vi måtte vente på en lastebil som kunne frakte båten på de korte veistrekninger 
forbi de farligste stryk.  Efter l949 kjørte det turistbusser på riksvei 50 hele den korte sommeren, og i l952 var 
en ny riksvei sydover langs Tanaelven og over Karasjok allerede påbegynt. 

 

 

Sorenskriveren, kontorfullmektigen m.fl. 
samlet ved båten som skal frakte dem 
oppover elven i 3 – 4 dager. 
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Om vinteren var den frosne elven hele tiden vår vintervei.  De to første vintrene reiste vi til Karasjok, 

som tidligere beskrevet, med hest og slede, men snart ble det forsøkt å brøyte en vei på elven for 
motorkjøretøyer.  I l949, da jeg på kort varsel skulle til Karasjok for å dekke en ulvejakt som Aftenpostens 

utsendte, klarte jeg reisen oppover elven på ti timer, i en gammel lastebil.  
Vinteren efter, ble det kjørt en regelmessig rute, to ganger om uken i begge 
retninger, med samme lastebil, påmontert sneplog foran og et "hus" på 
lasteplanet, med mikroskopiske vinduer og trebenker for passasjerene.  
Reisen en vei tok en hel dag, med mat- og kaffepauser, og kostet førti 
kroner.   

Vinteren l951/52 ble det gitt konsesjon til en mer tidsmessig og 
passasjervennlig buss som skulle kjøre kombinert passasjer- og frakt-rute to 
ganger i uken.  Men da viste Finnmarksvinteren klørne!  Efter at 
konsesjonen var gitt, gikk det flere vintrer da elven ikke var farbar for slike 
kjøretøyer grunnet dårlige isforhold, og forbindelsen måtte da holdes åpen 
med snowmobil.  Beltebiler begynte da også å kjøre vinterruter på tvers av 
vidda, fra Karasjok til Kautokeino og fra Alta over Kautokeino til 
svenskegrensen ved Karesuando. 

At slike kjøretøy ikke alltid å stole på, skulle jeg erfare før jeg reiste 
fra Tana.  
 

 
  

Sorenskriveren får tid til å studere 
saksdokumenter under reisen. 
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. . . en ulvekrig 
 
 
 
 
I mars 1949 kunne man finne følgende notis slått opp på sentrale steder i Karasjok og omegn: 
 
 

 
I TIDEN 10. – 20. MARS FØRSTKOMMENDE VIL Det offentlige ved 

Landbruksdepartementet vil sette i gang organisert ulvejakt i 
Karasjok herred. 

Aksjonen vil bli bistått av beltebiler og flt. 
Jegere som ønsker å delta i jakten tegner seg snarest på liste 

Som utlegges på lensmannskontoret. 
De som blir uttatt, vil få utbetalt kr. 15.- pr. dag, minus eventuell 
skuddpremie for felt ulv eller jerv.  De må holde seg med våpen, 

Ammunisjon, nødvendig niste og utstyr (ski m.v.) 
Nærmere opplysninger ved henvendelse til lensmannskontoret. 

Karasjok lensmannskontor den 8. mars 1949. 
 

 
En lignende notis ble slått opp samtidig av lensmannskontoret i Kautokeino. 
 

Dette var begynnelsen til den store jakten, − eller til "ulvekrigen" som samene kom til å kalle den, ikke 
uten et tydelig anstrøk av ironi i tonefallet. 

At denne organiserte jakten kunne få et visst militært preg var ikke til å undres over.  Flyene som 
skulle bistå jegerne var Stork speiderfly fra det norske flyvåpen, stasjonert på Bardufoss.  Beltebilene var 
amerikanske ''weasels", tilhørende Syd-Varanger-bataljonen, og skulle få en velkommen denne anledning, og 
selvfølgelig med en militær bemanning. 
prøve. 

Men i Finnmark var man aldri særlig langt fra den russiske grense, så for å unngå at aksjonen skulle få 
et altfor militært preg (og derved kanskje uroe den mektige naboen), ble jaktens organisering overlatt 
lensmennene i Karasjok og Kautokeino, mens jegerne skulle være frivillige fra distriktet. 

Egentlig var det lappefogden i Finnmark som var initiativtager.  Det var hans ansvar ikke bare å 
ivareta samenes interesser generelt, men også å beregne deres skatter, og det var vel ikke minst under 
sistnevnte arbeide det var blitt klart for ham hvor store innhogg ulvene hadde gjort i reinflokkene under og 
efter krigen.  Reinsamene var blitt fratatt sine gevær under krigen, og som en konsekvens av dette var 
ulveflokkene blitt faretruende store.  Lappefogden fikk i første omgang anskaffet geværer til reinsamene, og 
derefter fikk han løfte på de fire beltebiler og de to speiderfly.  Målet var total utryddelse av de store 
ulveflokkene. 

Da man innstilte jakten, 25. mars, var åtte ulv drept og to skadet. 
Hvorfor hele jakt-operasjonen ble til de grader mislykket, ble det min oppgave å forklare Aftenpostens 

lesere. 
"Lite ulv men nyttige erfaringer" var overskriften vakthavende redaktør ga en større, avsluttende 

ORGANISERT ULVEJAKT 
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artikkel som jeg skrev fra Karasjok efter at jakten var avblåst.  Han var snill som ikke skrev: "Mange ord om 
lite ulv".  Jeg hadde nemlig sendt flere utførlige reportasjer fra "fronten", men heller ikke i disse hadde det 
vært mulig å fortelle om spennende oppgjør med "fienden".  Grunnene til fiaskoen var flere. 

Men først er det kanskje naturlig å spørre: Hva en sorenskriverfrue egentlig hadde på ulvejakt å gjøre? 
Det kan jeg fremdeles spørre meg selv om, og da forekommer det meg at dette må ha vært noe av det 

frekkeste jeg har foretatt meg noengang. 
Det skjedde på den måten, at Aftenposten ringte til meg, da ulvejakten ble annonsert i radioen og 

pressen, for å høre om jeg ville anbefale noen som kunne, på meget kort varsel, være med på jakten som 
avisens korrespondent.  På det tidspunktet kjente jeg ingen i Finnmark.  Det var nesten bare jurister vi traff på 
våre besøk i Vadsø, Kirkenes eller Vardø.  I Tana fantes ikke noen journalist, men kanskje kunne avisen tenke 
seg å sende meg på oppdraget? spurte jeg − uten å ha tenkt meg om.  Avisen nølte ikke: Det kunne den.  Ikke 
så lite forskrekket, la jeg på røret − og begynte å tenke over hva jeg hadde påtatt meg. 
   Ikke var jeg journalist, − hvis ikke det å ha skrevet én eneste artikkel i en hovedstadsavis kunne sies å gjøre 
en husmor til en journalist.  Ikke var jeg (efter mindre enn to år i Norge) så vant med å skrive norsk at det ikke 
fremdeles voldte meg besvær.  Og, kanskje farligst av alt, mine ferdigheter på ski var lik null! 

Kanskje håpet jeg et øyeblikk at ektefellen ville nedlegge forbud mot at jeg reiste.   
(Kvinnefrigjøringssaken ville ingenting ha betydd under slike omstendigheter).  Men der var ingen nåde å 
finne!  Har man tatt på seg et oppdrag, så gjennomfører man det, har alltid vært en selvfølge der i gården.  Og 
dessuten virket det ikke som min mann hadde noen betenkeligheter på mine eller avisens vegne.  Senere, da 
han i Karasjok ble spurt hvordan han, Sondi, kunne la sin kone reise innover vidda sammen med tyve jegere, lo 
han bare og svarte: "Heller med tyve enn med én!"  Det var en replikk som ble husket lenge. 

Jeg kom i alle fall avgårde: Ikke, som skikk og bruk hittil hadde vært, rolig og verdi, med en fire dagers 
reise med hest og slede foran meg, men, som jeg skrev til avisen, "i full fart oppover isen på Tanaelven, ved 
siden av sjåføren på en noe medtatt lastebil (leiet på avisens bekostning)", med et håp om å kunne klare de 250 
kilometer til Karasjok innen kvelden.  Krigen mot ulven var erklært, den store' jakten lansert med brask og 
bram.  Pressen og Norsk Rikskringkasting var opptatt av saken.  For første gang i Norges historie skulle 
militære beltebiler og fly samarbeide med sivile jegere for å utrydde ulven.   

Det ble en slitsom reise, på et vaskebrett av en elvevei.  Tøvær og frost hadde vekslet om hverandre i 
løpet av vinteren og gjort elven til en fryd for øye, men også til en særdeles ubehagelig bilvei.  Men frem til 
Karasjok kom vi ut på natten, slik at Aftenpostens utsendte var på plass, "andpusten og ivrig" som hun selv 
uttrykte det, da jakten skulle begynne, 10. mars. 
 Først ti dager senere, 20. mars, den dag den egentlig skulle ha sluttet, kom jakten igang. 
Det kan ikke nektes for at hele foretagendet efter hvert fikk et noe komisk skjær over seg.  "Mye skrik, lite 
ulv" som folk sa. 
 Opplegget for jakten var bra nok.  Et fly skulle stasjoneres i Kautokeino, ett i Karasjok.  To beltebiler i 
hvert herred skulle stå klare på strategiske punkter innover vidda, der reinflokkene (og således antagelig også 
ulvene) befant seg, og på samme strategiske steder skulle grupper av jegere vente.  Flyene skulle finne 
ulveflokkene og straks bringe beskjed til "sine" jegere om hvor de var å finne.  Jegerne skulle derefter raskest 
mulig, med hjelp av beltebilene, rykke frem til et passende område hvor "deres" fly kunne drive den aktuelle 
ulveflokken mot dem.  Flokken skulle så omringes − og utslettes. 
 Det var bare en stor svakhet ved opplegget, at det hvilte på faktorer som sviktet: Godt flyvær, godt sporføre, 
og full bevegelighet for beltebilene. 
 For å ta det siste først: Det var beltebilene som i mest iøynefallende grad kom til å spille klovnerollene i 
komedien.   
 Navnet "wiesel" hadde de trolig fått fordi man mente de ville være like smidige og raske i sine bevegelser i 
terrenget som ilder eller røyskatt.  Nu fikk de sjansen til å bevise dette. 
 De to første kom omsider forbi Karasjok på vei til Kautokeino flere dager etter at jakten skulle ha begynt.  
At de ikke kom så tidlig som avtalt, ble vi mindre forbauset over efterhvert som vi lærte dem å kjenne.  Enda 
en tid senere kom de øvrige to weasels som skulle bistå Karasjoks jegere, ruslende oppover Tanaelven.  Det 
var de to som skulle "bistå" Karasjoks jegere.  Men nu som optimismen begynte å vokse, kom det beskjed om 
at den ene av Kautokeinos to weasels alt hadde havarert oppe på vidda, bare halvveis til bestemmelsesstedet, så 
det første en av "våre" weasels måtte gjøre var å kjøre tilbake til et verksted, 140 km. borte, for å hente et nytt 
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belte til havaristen.  Beltene var nemlig for store og tunge til at reserver kunne tas med, noe som vi også skulle 
få merke senere. 
 Så gjaldt det flyverne, som i tillegg til godt vær helst skulle få noen synlige spor efter ulv å følge da de n 
speidet efter flokkene.  Men det hadde blåst kraftig og lenge over Finnmarks tak, og all sporsneen var blåst 
vekk.  Eneste håp da var å finne flokkene der de jaktet. 
 Og her viste det seg å være enda en forutsetning som sviktet.  Ganske tidlig i mars begynner ulvens 
parringstid.  Da løper den ikke lenger i flokk, men i par, eller ensom, på jakt ikke efter reinflokken, men efter 
en make.  Dette visste reinsamene, selvsagt, og for hver dag som gikk ble deres tillit til en vellykket utgang for 
"ulvekrigen" mindre. 
Men så, endelig, mandag 20. mars, 1949, kom beltebiler og jegere avgårde fra begge kirkesteder, samtidig som 
værgudene tillot flyene å komme på vingene.   
 Vår kontingent satte avgårde fra Karasjok sentrum, under skeptiske blikk fra mange øynepar: To beltebiler 
med militær besetning, tyve jegere utstyrt som partisaner, og tre representanter for pressen.  En journalist og 
en fotograf fra Aktuell, Åsmund Rørslett og Sv. A. Børretzen, var ankommet Karasjok 14. mars, i troen på at 
jakten da ville ha nådd et høydepunkt.  Nu ble de isteden med fra starten. 
 En av beltebilene dro på en stor slede, lastet med drivstoff og bagasje, og på to jegere i tau bakerst. (Denne 
ordning minnet meg ikke så lite om systemet når vi kjørte med rein, nemlig at rekkene med sammenlenkede 
bagasje-sleder alltid hadde et eller to dyr bakerst, som skulle kunne bremse på sledene i utforbakker.)  Den 
andre bilen dro på de øvrige jegere og Aktuells utsendte, i to lange rekker.  Aftenpostens utsendte var 
privilegert, og fikk plass i bilen på første etappen, frem til Bæivasgiedde, som vi nådde etter noen timers 
kjøring – en strekning retten hadde brukt to dager på med reinsskyss året før.  Fullt så fort som ventet hadde 
det allikevel ikke gått, da en av bilene kjørte gjennom isen på Karasjokka, hvoretter en mann måtte gå foran 
bilene på enkelte strekninger for å vise hvor isen var tryggest. 
 Men fremme var vi om kvelden, alle mann og begge biler, og ble tatt imot av Marit Ravnastue – den samme 
som hadde lånt meg et silkesjal ved et tidligere, og høytideligere besøk. Hun var mer enn rystet over å se meg 
ankomme i et slikt følge, og forsøkte så godt hun kunne å overtale meg til å bli med henne tilbake til Karasjok, 
dit hun skulle kjøre med hest senere i uken. 
 Det var allikevel ikke meg, men en av beltebilene som ble igjen på fjellstuen, da det viste seg at et av 
beltene var skadet.  Én weasel hadde vi da igjen, som kunne bli med til Hestanjargga, noen kilometer lenger 
innover vidda, der vi skulle ha vårt hovedkvarter.  En del av bagasjen måtte bli igjen på fjellstuen, og inni 
bilen var det nu bare plass til de militære, samt en kjentmann.  De fleste av jegerne måtte ta seg frem til 
hovedkvarteret uten motorisert hjelp, og de forsvant raskt oppover elven sammen med Aktuells journalister.  
Vi var bare seks som fikk plass på tauene. 
 At seks var en for mange skulle jeg snart få en mistanke om.  Veien gikk nu for vårt vedkommende, bort 
fra elven, oppover og innover frosne myrer og vann, åpne strekninger hvor sneen knapt dekket is og stener, 
hvor vinden blåste snefokket rett imot oss.  Det var min aller første (og forøvrig, min siste) erfaring av 
snørekjøring i noen form.  Jeg var blitt plassert bakerst i et av repene.  Kledd i innmaten til en engelsk flyver- 
dress fra krigens dager (en slags kjeledress-forløper til dagens bobledresser, men fylt, tror jeg, med vatt), med 
gamle, slitte nedarvete ski og ditto støvler, og med stive reinskinnsvotter på hendene, med skistavene tredd inni 
det kraftige repet og armene klynget rundt stavene, strevde jeg så godt jeg kunne med å holde meg på bena.  
Føttene ble fort til isklumper, og jeg misunte samene foran meg på tauene, som gikk i skaller, fylt med deilig, 
varmende sennegress!  De stakk bare skallesnutene under en enkel rem på hver ski, og ble ett med skiene. 
 For meg ble turen et mareritt som jeg ikke syntes kunne bli verre, inntil beltebilen stanset uten varsel, og jeg 
oppdaget at jeg ikke kunne bremse på isen med mine slitte ski.  Heldigvis falt jeg før jeg tørnet inn i mannen 
foran, men derved fikk jeg også den ene ski inni en løkke som repet hadde dannet på bakken foran meg.  Noe 
instruks om snørekjøring, og betydningen av å holde repet opp fra bakken, hadde jeg ikke fått på forhånd.  Jeg 
lærte dette nu, idet bilen startet igjen før jeg var kommet meg på bena, og jeg ble dratt med et godt stykke før 
mine kamerater på repene kunne få gjort sjåføren oppmerksom på situasjonen.  Efter at jeg og mine staver var 
blitt plukket opp, ble jeg plassert lenger frem i tauet, med to sterke karer bak meg som kunne bremse og holde 
meg på plass om det igjen skulle bli nødvendig å bråstanse. 
 Men nu ble det ikke flere stans før vi kom frem til en ås ovenfor det enslige huset på Hestanjargga som var 
vårt mål.  På åsen satte weaselen seg fast i løssneen, og vi måtte skille oss med den − noe som for mitt ved 
kommende skjedde uten sorg − og komme oss nedover for egne krefter.  I min reportasje leser jeg at "vi strøk 
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på ski ned til Samuel Per Bittis gård ved Bautajokka".  "Strøk" er neppe noen ærlig beskrivelse av den måten 
jeg kom meg nedover på.  Det er nok riktigere å si at jeg dels akte, dels klatret nedover åssiden i trygge 
etapper, mørbanket som jeg var i kropp og sjel og, på det tidspunktet, temmelig lei alt som het beltebiler, ski og 
ulvejakt!  På Hestanjargga møttes nu i alle jaktselskapets medlemmer − og man tror kanskje at det på forhånd 
var bestilt losji til dem?  Langtifra.  Man fulgte bare viddas skikk: Gikk inn i stuen, hilste på vertskapet og 
rullet ut soveposene på gulvet.  Jegerne våre hengte sine geværer på veggen.  Hver mann hadde med seg egen 
mat og egen kaffekjele. 
 Et bilde som Aktuell brukte i sin reportasje viser at fruen i huset tok vennlig og blitt imot oss – og virket 
ikke på noen måte forferdet.  Jeg ble anbragt på loftet. 
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. . . en liten trekkfugl 
 
 
 

"Stakkars liten trekkfugl!" 
 Ordene fikk meg til å se opp fra gulvet, der jeg strevde med å få på meg skistøvlene.  Jeg var tilbake igjen 
på Bæivasgiedde.  Aktuells utsendte, Asmund Røslett og jeg var kommet dit på ski dagen før, for å få sendt 
noen ord med fjellstuens folk til våre oppdragsgivere.  Vi hadde husket at de skulle til Karasjokk med hest, og 
funnet at pressen ville være bedre tjent med å stole på denne form for transport enn på weasel eller fly.  Vår 
siste weasel hadde fått ødelagt vifteremmen og var således, også den, ute av drift.  Den stod fortsatt øverst i 
åsen.  Flyet hadde vi ikke sett noe til, men det kunne vi heller ikke vente, slik som det hadde blåst – nærmest 
storm, hadde vi følelsen av − siden vi kom til Hestanjargga.  De fleste av jegerne i vår gruppe hadde gått fra 
hovedkvarteret alt andre dagen, for å stasjonere seg ved to av fjellsamenes teltbyer, der de hadde større håp om 
å få høre noe til ulven og en mulighet for å komme den på skuddhold, uten bistand av weasel. 
 Pressen hadde benyttet ventetiden til å skrive rapporter som skulle, om ikke annet, vise våre redaktører at vi 
var samvittighetsfullt på plass, og at det i alle ikke var vår skyld at det ikke innløp hyppige meldinger om 
spennende aksjoner og ulveslakt!  Så satt vi med våre ferdigskrevne mesterverk, 90 kilometer fra nærmeste 
telefon og uten annen kommunikasjonsmulighet enn den vi kunne skaffe oss ved bruk av egne ben − og ski!  
Ja, så ble det å ta de uhyrlige plankene under føttene igjen, og la skjebnen råde.  Dog, denne gang, ikke bare 
skjebnen.   Min kollega i pressen viste seg å være en tålmodig lærer.  Vår vei gikk ganske jevnt og ufarlig 
nedover Bautasjokka og Karasjokka, og når jeg først hadde lært å ta riktige stavtak og å synkronisere 
stavtakene med fraspark slik at det ble rytme i gangen, begynte det faktisk å virke mer naturlig det hele.  Mer 
husker jeg ikke fra den 14 km. Lange turen til Bæivasgiedde, og da må jeg tro at den ble gjennomført uten den 
store dramatikken, dog antagelig ikke med noen rekord fart. 
 Igjen virket det som om Marit Ravnastue var noe rystet over min adferd.  Nu kom jeg riktignok ikke med 
tyve jegere, men med én mannsperson som ikke var Sundi.  Den natten ble jeg i alle fall trygt anbragt på loftet, 
sammen med husets døtre, mens Aktuell måtte dele kjøkkengulvet med andre tilfeldige reisende. 
 Neste morgen satt jeg så på kjøkkengulvet med mine støvler og gjorde meg klar til skituren tilbake til 
Hestanjargga, da Marit Ravnastue stanset foran meg.  Straks hun så at hun hadde min oppmerksomhet, løftet 
hun uttrykksfullt hendene, for så å la dem falle i kors foran livet, mens hun så alvorlig på meg, rystet på hodet 
og gjentok ordene: "Stakkars liten trekkfugl!"  Og så fulgte enda et forsøk på å overtale meg til å bli med 
henne til Karasjok samme dag. 
 Men jeg var sta.  Jeg måtte tilbake til Hestanjargga for å se om det endelig var skjedd noe, og for å 
gjennomføre oppdraget.  Så vi reiste i hver vår retning. 
 Men de tre ordene har jeg aldri glemt.  Hvorfor?  Tok jeg bemerkningen så alvorlig?  Kjente jeg meg selv 
igjen i denne beskrivelse?  En stakkar var jeg nok på Finnmarks vidda, efter samenes målestokk.  Men 
beskrivelsen kan nok ellers sies å ha vært vel poetisk, men min litt spesielle flyvedrakt tatt i betraktning.  Og 
allikevel.  Det ble en egen stemning, og kanskje kan man si, et øyeblikk av dypere kontakt mellom oss: 
Fjellsamekonen og den yngre konen fra England.   
    Slik føler jeg det i alle fall nu, fremdeles, efter så mange år.  Det er kanskje bare innbildning − eller endog 
romantisering? − men jeg liker å tro at konen på Bæivasgieddi forstod mer enn jeg da ville innrømme for meg 
selv, om angsten som lå på lur under fasaden.  Flyttsamene er selv i høy grad "trekkfugler", og må i alle år ha 
kjent som få andre angsten som følger med de store avstander, isolasjonen, avhengigheten av naturen, og av 
det stadig å måtte rive seg opp med røttene.  Min vertinne var riktignok ikke flyttsame − i alle fall ikke da jeg 
kjente henne − men hennes liv var nært tilknyttet flyttsamenes, og hun bodde midt ute på vidda.  Kanskje 
visste hun instinktivt at jeg ikke bestandig følte meg så selvsikker som jeg forsøkte å innbille andre, og meg 
selv – og ikke minst Aftenpostens lesere! At jeg var? 
 Da vi kom tilbake til Hestanjargga hadde flyet endelig vært der med en beskjed − men ikke om ulv.  Det 
var melding fra de militære om at den siste beltebilen (den som uansett var ubrukelig) måtte tilbake til 
bataljonen.  De tre tusen kroner som hadde vært bevilget til driften av beltebilene under jakten var oppbrukt, 
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og tidsrommet for deres utlån var utløpt. 
 Så satt vi der, både jegere og presse, uten noen mekanisert transport, og fremdeles uten å kunne stole på vårt 
eneste kommunikasjonsledd: Flyet.  At flyet ikke kom så ofte til hovedkvarteret skyldtes ikke bare været, fikk 
vi vite senere.  Slik tingene hadde utviklet seg, er det forståelig at fristelsen til å drive jakt på egen hånd ble for 
stor for de unge flygerne, de få gangene de fikk øye på ulv.  Det var allikevel små sjanser for å få tak i jegerne 
i tide.  Dessuten hadde flyene bare drivstoff nok til fire timer i luften.  Slik gikk det til at det ble flyverne som 
ble de egentlige jegere.  De gikk ned i lav høyde og skjøt fra cockpiten.  Fire ulv ble drept på denne måten i 
Kautokeinoområdet og en i vårt, mens minst en ulv ble alvorlig skadet i hvert område, fra fly.  De øvrige tre 
ulv på statistikken ble felt enkeltvis av jegere i Kautokeino. 
 Lørdag, 25. mars, ble flyene beordret tilbake til Bardufoss.  De fikk gitt beskjed til hovedkvarterene på 
vidda om at jakten var avblåst før de forsvant, og jegerne som var igjen på Hestanjargga, samt Aktuells to 
utsendte gikk på ski de ni mil tilbake til Karasjok.  De samene som hadde reist ut til reinsbyene, kom seg 
visstnok hjem efterhvert.  Det tok litt tid før meldingen om at jakten var avblåst, nådde dem. 
 Men hvordan skulle jeg komme meg tilbake?   

 

På Hestanjargga, ved avsluttet ulvejakt, 
møttes Karasjok- og Kautokeinsamer før 
avreisen. Her ser man tydelig forskjellen 
mellom Karasjoks (ene) stjernelue, og de 
tre Kautokeinoluer. 
 

 

De yngste medlemmene av Sarafamilien, 
som forfatterinnen fikk følge med for å 
komme tilbake til Karasjok efter endt 
oppdrag som Aftenpostens korrespondent 
på ulvejakt. I komsen var det en myk 
"madrass" av sennegress – varmt, og lett å 
bytte om det skulle være nødvendig. 
 

 
Jeg var meget heldig.  Samme dag som jakten ble avblåst, kom et stort følge samer fra Kautokeino til 
Hestanjargga, på vei til Karasjok.  Det store spørsmål var bare om jeg fikk lov til å slå følge med dem.  
Forhandlingene foregikk på samisk, uten innblanding fra meg, men jeg fikk snart følelsen av at selskapet ikke 
var særlig lysten på å ha meg med.  Det ante meg snart hvorfor. 
 De var et flott følge på bortimot ti stykker, alle medlemmer av Sarafamilien fikk jeg vite senere.  Alle var 
kledd i sin fineste stas til den store årlige begivenhet: Karasjokturen.  Flere av dem hadde hvite pesker, 
inkludert et pent ungt ektepar som hadde med seg et lite barn i en komse.  Kjøre-reinene − som vi hadde sett 
da de svingte flott opp foran stuen – var utvalgte dyr, og seletøy og pulker var pyntet med fargerike bånd, 
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kledes-strimler og dusker.  Lederen, som tydeligvis også var familiens overhode, var en sterk og myndig 
kvinne.  Hun så på meg med et nådeløst blikk, der jeg satt på gulvet, fortsatt kledd i flyverdrakten. 
 Skulle de være nødt til å ha med seg noe slikt på deres inntog i kirkestedet? 
 Hva slags argumenter ble brukt på mine vegne fikk jeg aldri vite.  Viktigst var det at jeg fikk være med. 
 Pesken hadde jeg tatt med meg til Hestanjargga, og den dekket en god del av elendigheten da jeg stilte til 
start.  Men det var ikke nok til at jeg ble betrodd å kjøre min egen rein.  Jeg ble plassert på en bagasjeslede, 
som en annen sekk proviant, eller salgsvarer, og sleden var lenket i raid bak føreren.  Som jeg har nevnt, 
tidligere, var dette den ene gangen jeg opplevet at det ble orden i rekken helt fra starten, så vi unngikk den 
vanlige dramatikken og kom pent av gårde.  En bagasjeslede har ingen oppbygging på sidene eller bak.  Noe 
av bagasjen kunne jeg bruke som ryggstø, men litt anstrengende kunne det være iblant å holde seg på plass 
under turen nedover Bautojokka og Karasjokka − en tur som ennu engang skulle ende på Bæivasgieddi. 
 Vertskapet her var kommet tilbake fra sin Karasjok tur, og denne gang mottok Marit meg med åpne armer.  
Nu, endelig, kom jeg med et følge hun kunne akseptere som passende for Sundi-eamit!  Og nu gjaldt det bare 
at mitt følge kunne akseptere meg. 
 Efter enda en natt på pikekammerset, var det hun og en av døtrene som besørget min påkledning.  Min 
fineste stas − kofte og lue, skaller, bellinger, skallebånd, belte og silkesjal (dog fremdeles med for korte 
frynser) – var blitt igjen på Bæivasgieddi da den første beltebilen sviktet. Nu kom altsammen frem, og min 
vertinne passet personlig på at skallebåndene ble riktig knyttet, med ull-dusken akkurat på rette sted på utsiden 
av ankelen og at alt ellers var korrekt.  Nu ville mitt utseende være dobbelt viktig, skjønte jeg.  Jeg skulle 
bære Karasjok drakten i et følge med Kautokeino samer.  Jeg måtte gjøre ære på drakten også av den grunn. 
 Da vertinnen mente at jeg kunne stå for inspeksjon, fikk jeg gå ned i kjøkkenet, der mitt følge gjorde seg 
klar til å reise.  Jeg var ikke kommet langt nedover trappen − nærmest en stige, i et hjørne av kjøkkenet − før 
reaksjonen kom.  Det var som om et lettelsens sukk steg mot meg fra benkene og gulvet, der selskapet satt og 
drakk kaffe eller sennet skallene sine. 
 Nu fikk jeg kjøre min egen rein.  Jeg satt riktignok fremdeles på en bagasjeslede, men var bare glad til at 
jeg ikke ble satt på den store prøve: Å kjøre pulk! 
 Været var fint, solen skinte, og efterhvert som vi travet jevnt og sikkert nedover elven, steg selvtilliten og 
livsmotet i meg.  Ulv og beltebiler og fly, og all usikkerheten forbundet med dem, kom på avstand.  Det var 
herlig å vite at våre kjøredyr ville få oss frem til bestemmelsesstedet like sikkert som deres stamme i 
generasjoner hadde fraktet forfedrene til den familien jeg nu kjørte med.  Luften var klar, stillheten en 
velsignelse.  Jeg kunne løfte hodet og synge av reneste glede, − og i bevisstheten om at sangen ville forsvinne 
oppover og utover, og ikke sjenere noen.  Og jeg sang – usjenert og ubesværet, som aldri før og aldri senere.  
Nu fikk min kjøre-rein høre (antagelig) for første gang de best kjente arier fra Madam Butterfly og Samson og 
Deila, ballader og sanger fra operetteverdenen, alle kjære ting jeg kjente fra min barndom i en syngende 
familie med en operasangerinne til bestemor.  At min stemme også hadde nådd forover, til vår fører, fikk jeg 
mistanke om senere, under en rast på isen, da hun snakket med en av sine brødre, pekte på meg, og sa noe som 
jeg oppfattet som "joik"! 
 Reisen gikk ellers rolig for seg.  Traff vi andre reisende på elveisen, ble det en rast og en prat.  Timene 
gikk, og den siste ukes problemer og frustrasjoner kom stadig lengere på avstand.  Bare en prøve til skulle jeg 
utsettes for.  Min rein stanset plutselig, uten at føreren vår hadde stanset, og jeg så at det var skjedd noe galt 
med seletøyet.  Hva det var husker jeg ikke nu, men jeg gikk ut av sleden for å forsøke å fikse det.  En av 
brødrene i følget kjørte opp ved siden av meg, som for å hjelpe, men imens hadde føreren blitt oppmerksom på 
min situasjon og hadde stoppet hele følget.  Hun gjorde tegn til broren om å bli der han var, og selv om jeg 
ikke forstod hva hun sa til ham, var det tydelig at de ville se om jeg kunne klare meg uten hjelp.  Det ble noen 
nervepirrende øyeblikk, men jeg klarte det, og fikk kastet meg opp i sleden idet reinen styrtet av gårde igjen 
efter lederen. 
 Da vi stoppet den kvelden hadde jeg på følelsen at jeg virkelig var blitt akseptert.  Ved kveldsmåltidet, da 
jeg satt og skrapte de siste tørre rester ut av en Primula eske, som var alt jeg hadde igjen av min niste til 
jaktturen, tok en av brødrene sin finnekniv og skar en skive tørket reinkjøtt fra sin egen niste og ga meg.  Det 
smakte himmelsk efter vel en uke med gammelt brød, sardiner og eskeost. 
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Korrekt antrukket! (Fotograf: Sv. A. Børretzen) 

 
 Noe mat fikk man ikke kjøpt på stuene innover vidda.  Hver tilreisende måtte være selvforsynt.  Samene 
pleide å ha med seg en kjøtt bit, som de puttet opp i en felles gryte da de kom frem, mens de satte sin egen 
kaffekjele på ovnen eller grua.  Under ventetiden på Hestanjargga hadde pressens tre utsendte fått beskjed om 
at de måtte helt ut til en av reinflokkene hvis de ville kjøpe noe kjøtt.  Da tok vi skiene på, reiste ut og fant 
reinflokken, men ingen reingjeter.  Efter en ubehagelig skitur blant alle kraterne reinen graver i sneen for å nå 
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ned til reinmosen, kom vi oss hjem igjen med uforrettet sak.  Da fikk vi vite at Aktuell skulle ha fyrt av noen 
skudd med det våpenet de hadde med seg.  Det ville ikke ha skremt flokken, ble vi fortalt, men gjeteren 
derimot ville ha kommet ganske raskt til stede i den tro at vi var krypskyttere! 
 Nu nød jeg i alle fall smaken på tørket reinkjøtt, som virkelig er en delikatesse.  Og neste morgen skjedde 
noe som gjorde meg enda mer glad, og takknemlig.  Det var da familiens overhode selv tok fra meg skallene 
som jeg strevde med, og sennet dem for meg. 
 Flere "prøver" ble det ikke − hvis ikke man kan sette selveste inntoget til Karasjok i denne kategori?  Det 
var i alle fall spennende!  Det er skikk og bruk når fjellsamene nærmer seg kirkestedet, at de setter opp farten 
og feier innover blant husene med høye rop, ringlende bjeller og bjeffende hunder.  Da viser kjøre-reinene og 
hele følget seg på sitt flotteste.  De gjør virkelig inntrykk! 
 Alle kirkestedets hunder var selvfølgelig ved denne anledning også med på å annonsere vår ankomst, og vi 
kjørte helt frem til lensmannskontoret, der jeg antar at mitt følge hadde funnet det var tryggest å levere meg. 
 Det var godt tenkt.  Finn var kommet tilbake til Karasjok fra Tana, og han og lensmannen forsøkte nu å 
finne ut hvor jeg befant meg.  De fikk seg en gledelig overraskelse, og slapp å sette i gang en leteaksjon. 
 Og så, endelig fikk jeg se en ulv.   
 Det var et trist syn.  Kadaveret lå foran posthuset i Karasjok.  Flyet hadde brakt den inn i triumf tidlig i 
ukens løp, mens vi lå ute på vidda.  Da jeg så de svære tennene, de sterke kjevene og de kraftige musklene, ble 
jeg plutselig slått av den tanke at det kanskje var svært bra at jeg ikke støtte på de store flokkene – eller ikke en 
gang denne ene ulven – i levende live. 
 

Forskjell på proviantering 
Det er vanskelig i dag å huske hva vår proviantering bestod i, på de lengre reisene innover vidda.  På de større 
fjellstuene oppover Tanaelven og i Karasjok fikk vi fullt stell og varm mat – ofte, forståelig nok, reinkjøtt – 
men lenger innover måtte vi være avhengig av egen medbragt.  Noe erfaring til slik proviantering hadde jeg jo 
ikke – men så var det heller ikke så meget å få kjøpt i butikkene.  At det gikk en god del i eskeost er sikkert, 
kanskje med noen bokser sardiner og leverpostei til variasjon.  Men vi var ingen av oss forvent, efter krigen, 
og jeg kan ikke huske at vi direkte sultet noen gang! 
 I sterk kontrast står det å lese i Mona Beichmanns bok, Forunderlige Finnmark.  Fru Beichmann forteller 
om proviantering til embetsreisene.  Om poteter i reinskinnspose og en frostfri proviantkasse foret med 
reinskinn som inneholdt frukt og grønnsaker og hjemmebakt brød; om kjøttkaker og steker, ryper og pølser, 
laget ferdig på embetsgården og frosset ned til reisen.  Slik skulle det være! 
 Men så kom jeg til å lese en helt annen, og helt annerledes bok: Lillian Byes Fjellfinner i Finnmark (1939, 
ny utgave 1978).  Lillian Bye – en erfaren kultur-antropolog – bodde i Finnmark i tre år før krigen, og besøkte 
fylket igjen i årene 1962 – 64.  I et helt år før krigen bodde hun som medlem av en reinsamefamilie, var med 
på vår- og høsttrekk og tok del i familiens daglige liv i teltbyen og ellers året gjennom. 
 Et lite sideblikk i boken på "øvrighetenes" reiseproviantering vakte min oppmerksomhet.  Ifølge Lillian 
Bye kunne det være grunn til å tro at de "innholdsrike niste-bommene til storkaran" var egnet til å skape større 
avstand mellom "øvrigheten" og "de andre".  Bye sammenligner forholdene i Finland, der lensmannen, sier 
hun, kunne sette seg til bords sammen med reinsamene, og spise samme kost som dem. 
 Her må jeg presisere at de norske lensmenn som vi ble kjent med under våre reiser på vidda og ellers i Tana, 
på ingen måte lå tilbake for den finske lensmann nevnt av Lillian Bye, når det gjaldt å ha god kontakt med 
reinsamene, eller med folk ellers i sine distrikter. 
 Hvor det gjaldt vår proviantering på embetsreiser, kan denne neppe ha vakt oppsikt!  Jeg fikk faktisk et 
stikk i husmorsamvittigheten da jeg leste Mona Beichmanns beretning – men så følte jeg ikke så lite lettelse da 
jeg etterpå leste Lillian Byes.  Og igjen husket jeg med takknemlighet skiven med tørket reinkjøtt som en av 
brødrene Sara forærte meg på hjemreisen fra ulvejakten. 
 Det er så meget som kommer an på hvilke øyne man ser med. 
 Og det er også en god del hvorom det er godt å kunne si: "Men det var den gang, ikke nu". 
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. . . Brakkebyer langs kysten og vanskelig sykehustransport 
  
 
 
 Tana sorenskriverembete omfattet ikke bare vidda.  At jeg har skrevet mest utførlig om innlandsturene 
skyldes at det var disse turene som var mest fremmedartet for meg, og som jeg skrev om for Aftenpostens 
lesere.  Og det er kanskje riktig å si at det er i det indre Finnmark at forandringene i kommunikasjoner har vært 
størst, slik at man i dag kan snakke om det "som var engang".  Norge er jo vesentlig én lang kyststrekning, og 
reiser med båt og vanskelige anløpsforhold er like godt kjent syd som nord for polarsirkelen også i dag.  I 
Finnmark, som i landet for øvrig, har det triste skjedd at enkelte boplasser langs kysten er fraflyttet; men andre 
har fått veiforbindelse med innlandet, slik at de kan føle seg mindre isolert.  Og utbyggingen av radio- og 
telekommunikasjoner, flyruter og helikopter-service, har selvfølgelig fått stor betydning.  Så forandringer er 
det blitt, også for Finnmarks kystbefolkning, ikke minst når det gjelder helsetjenester. 
 Men like efter krigen kunne kommunikasjonene rundt kysten være problematisk nok for Tana 
sorenskriverembete, som strakte seg ikke bare mot syd og øst, men også nordover, mot Ishavet og Østhavet.  
Hele Nordkynhalvøya og nesten halve Varangerhalvøya sognet til kontoret på Langnes.  Ja, embetet omfattet 
selveste Nordkapp, dog uten at man noen gang ble fristet til å sette rett der.  Man må nesten ta frem et kart for 
å få inntrykk av området og av de avstandene det gjaldt. 
 Rettens reiser rundt kysten begynte som oftest utenfor embetet, i Vadsø, ti mil fra Langnes, der man kom 
om bord i hurtigruten eller lokalbåten, "Tanahorn".− så vi har bruk for den ene røde streken, 
Langnes/Rustifjelbma − Vadsø.  Bare noen få ganger kunne det være en lensmanns-skøyte som hentet 
sorenskriveren i Smalfjord eller Ifjord, når værgudene var vennlig innstilt. 
 Lebesby, Kjøllefjord, Mehamn, Gamvik og Berlevåg er stedsnavn vi ble godt kjent med, og de fleste av 
disse steder ble efterhvert forbundet med minner: Om dager og netter da hurtigruten eller "Tanahorn" ikke 
kunne komme inn til kaien og man måtte hoppe fra en taustige ned i en dansende pram, eller bli lempet ut i et 
seil – slik kuer og tørrlast og gamle damer ofte ble lempet ut − for å bli fanget opp (man var som oftest heldig) 
av den stadig dansende prammen.  Personlig fikk protokollføreren bare oppleve å måtte hoppe fra taustige 
nedi en pram, der sterke mannfolkarmer forhindret at hun fortsatte videre utover relingen.  Sorenskriveren 
opplevde samtlige måter å komme iland eller ombord på, og en gang var det bare hans sterke armer, lett kropp 
og tidligere kommando-trening som reddet ham fra å få knust begge ben, da prammen slo hard opp mot siden 
på hurtigruten akkurat idet han entret taustigen.  Dager var det også − og netter − da han reiste flere ganger 
frem og tilbake forbi en havn fordi ingen pram kunne vove seg ut til rutebåten, eller denne ikke turde ligge på 
anker. 
 Kysten er fremdeles den samme, og like værhard.  Og selv om det nok hjelper en del også for kystens 
befolkning og administrasjon at det er kommet veier fra Berlevåg og Båtsfjord, som gir landeveis forbindelse 
med Tana og Vadsø, såvel som syd- og vestover, må man fremdeles ta sjøveien til de fleste av de stedene jeg 
har nevnt.  Tana sorenskriverembete administreres idag fra Vadsø, et av hovedanløpssteder for hurtigruten og 
for lokalrutene.  Men været er det samme, og det ville være rart om ikke sorenskriveren iblant, også idag, 
opplever at berammelser trues av værgudene. 
 Reisene rundt kysten ble som oftest et ganske hardt kjør også i andre henseende i de årene jeg nu skriver 
om.  Også i denne delen av embetet hadde sakene hopet seg opp i de siste klrigsårene og under frigjøringen.  
Det kunne bli rettsmøter om dagen, domsskriving om kvelden og utover natten inntil hurtigruten eller 
lokalbåten innfant seg, og så en kort søvn ombord inntil vi igjen måtte iland på nytt sted og til nytt rettsmøte.  
Et slikt program gjaldt forresten ikke bare innenfor eget embete.  Sorenskriveren i Tana var også i de årene 
krigsdommer for hele Finnmark, og spesielt krigsrettssaker kunne bli samlet opp og tatt i en lengere "turné" 
rundt kysten fordi aktor i slike saker, krigsadvokaten, kom helt fra Tromsø, og domsmennene måtte også for en 
stor del hentes langveisfra. 
 De gangene krigsrettens medlemmer – eller herredsrettens – måtte oppholde seg mer en én dag på hvert 
sted, ble innkvarteringen i provisoriske brakker, og det var ikke fritt for at samtlige av rettens medlemmer 
måtte ta til takke med ett rom til rettssal og overnatting.  Hammerfest, Mehamn, Berlevåg, Kjøllefjord, 
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Gamvik og alle andre anløpssteder, var brakkebyer.  Det var kun umalte, gråbrune vegger å se overalt.  Alle 
vinduene var like: To-fags, jevnt fordelt.  Og innvendig bestod veggene tilsynelatende av gul-brun kartong, 
kledd som de var med slike veggplater som ble stadig mørkere med tiden, og som krøp, og dannet sprekker.  
Det første hus jeg var innom da jeg kom til Tana − i Rustefjelbma − hadde slike "kartong-vegger", og det 
gjorde et uforglemmelig inntrykk: det var som å komme inni en pappeske.  Slike hus hadde også en egen lukt, 
husker jeg. 
 

En legeskyssbåt kommer 
 Mot en slik trist bakgrunn gjorde synet av en splitterny skyssbåt et ekstra sterkt inntrykk da den ankom 
Mehamn den 22. mai 1949.  Båten var "Doktor Skogsholm", oppnevnt etter overlegen på Vadsø sykehus som 
hadde gjort en stor innsats i fylket i mange år, og ikke minst under krigen.  Den var den siste av tre 
legeskyssbåter, bygget for 500.000 kroner innsamlet i Syd-Norge av Finnmarkssentralen, og gitt som gave til 
fylket i nord.  Finn og jeg var i Mehamn i embetsmedfør akkurat da, og opplevde båtens ankomst. 
 Det var en sur, grå søndag ettermiddag.  En bitter vind blåste, og snøen, fin og hard som grus, trommet på 
brakkeveggene.  Det var ikke mye folk å se på kaien da båten gled inn og la til, ytterst i rekken av fiskeskøyter.  
Men her mot all gråhet, lyste "Doktor Skogsholm" som en åpenbaring, skinnende nymalt og med blank 
messing.  Snart kom det nysgjerrige til, og så gikk ordet rundt: "Doktor Skogsholm er kommet!"  Det gikk 
som en gledesrus gjennom Mehamns befolkning! 
 Skipper om bord, Kåre Kristiansen, var fra Berlevåg, og maskinmesteren, Laurits Hansen, fra Mehamn, og 
begge hadde lang erfaring med legeskyss på gamle fiskeskøyter.  Ikke rart de var umåtelig stolt av "Dr. 
Skogsholm"!  De hadde begge vært sydpå for å være med på ferdiggjøring av båten, og hadde sågar hjulpet til 
med malingen.  På turen nordover var de blitt undervist av kyndige motorfolk i bruken av den engelske 
båtmotor, som var en type ikke tidligere kjent i Norge.  Nu ville de gjerne ha vist båten frem for 
kommunelegen John Nylander med det samme, men da han vikarierte akkurat da for overlegen ved sykehuset 
i Kirkenes, måtte den gleden utsettes.  Men fry Nylander, som var sykepleier, og ofte reiste med sin mann, 
kom raskt om bord, og Finn og jeg fikk være med.  Det var som å komme til en annen verden.  Her var 
ingenting "provisorisk", men uttenkt til siste detalj, med tanke på trivsel så vel som på trygghet. 
 Lettelsen og takknemligheten som møtte den nye legebåten var ikke mindre takket være en dramatisk og 
uhyre vanskelig syketransport som hadde opptatt oss alle sammen to dager like forut.  
 En fisker i Værnes hadde skutt seg i høyre øye under måkejakt.  Værnes ligger ved Hopsfjorden, i ytterste 
utkant av Mehamn legedistrikt.  Mehamn var uten lege akkurat da, som nevnt, men fylkeshelsesøsteren, Ruth 
Abrahamsen, var på Skånes opptatt med skolebarnundersøkelser og tuberkulose-vaksinasjon.  Skånes lå ikke 
så langt fra Værnes, men det var ikke så lett å få gitt henne beskjed.  Det tok først en hel time å ro fra Værnes 
til nærmeste telefonsentral og, da sentralen var stengt, gikk det også tid før man fant telefonoperatøren.  Også 
sentralen på Skånes var stengt, og det gikk derfor flere time før Ruth fikk vite om ulykken.  Først dagen efter 
nådde hun frem til den skadede med fiskeskøyte, og fikk bragt ham i sykekurv den lange, værharde strekningen 
rundt kysten til Mehamn, dit de ankom vel ett døgn efter at ulykken var skjedd.  Imens hadde man bestilt et 
ambulansefly – et sjøfly − fra Tromsø, da fiskeren måtte til nærmeste sykehus med øyeavdeling, som var Bodø 
sykehus. 
 Spenningen var til å ta og føle på mens vi ventet på flyet.  Det hadde blåst ganske kraftig i flere dager, og 
havet utenfor Mehamn er ikke noe å spøke med. Men vinden løyet og det var lite dønninger, slik at flyet kunne 
gå ned på sjøen da det kom frem utpå natten.   Og pasienten kunne bringes om bord. 
 Folk i Finnmark kan nok fortelle mange lignende historier fra gamle dager, og mange med mindre lykkelig 
utgang.  Ikke bare rundt kysten, men også langt innover vidda, bør det på store problemer å bli syk eller 
skadet.  Man kan tenke seg den betydning det fikk den gang i Mehamn: Først at flyet faktisk kom, og klarte å 
lande, og så, dagen etter, å se "Dr. Skogsholm" på plass.  Fremtiden ble med en gang lysere.  
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Epilog 
 
 
 
Det henger et bilde på veggen hjemme, malt av Tanas egen kunstmaler, Hjalmar Pedersøn.  Det viser utsikten 
fra Skriverhaugen, like ovenfor den tidligere sorenskriverboligen på Langnes, 
og er malt for oss i 1952, det året vi reiste derfra. 

Når jeg idag ser på bildet er det som om jeg igjen står på platået der kunstneren stod − på "Utsikten" der 
vi så ofte stod og så utover da vi gikk kveldstur, på første avsats i stigningene opp mot Tanas høyeste punkt, 
Algasvarre.  Det er kveld − eller natt − den ubestemmelige tid i midtsommerdøgnene da den ene dagen ikke 
tar slutt før neste begynner. Dvergbjerken viser ennå ingen tegn til å ville skifte til høstfargene, og fjellbjerkene 
ligger forvridde bortover rabbene med tunge grønne løvkroner. Det må være juli måned. 

Jeg ser nordover og utover mot Tananes og Stangenestinden, som vokter hver sin side av Tanaelvens 
utløp, der elven vider seg ut, bred og mektig, før den runder neset og møter fjorden.  På bildet er vannet nesten 
speilblankt: Bare svake krusninger viser sterke strømninger under overflaten.  De malmrike fjellene på 
Austertana-siden av elvemunningen gløder rustrødt, og forteller at solen ligger i havkanten ytterst i 
Tanafjorden og er i ferd med å dyppe såvidt under horisonten før den begynner på en ny oppstigning.  Det 
hviler fred over landskapet. 

Men det røde i fjellsidene og i himmelen speiles i vannet, og plutselig blir jeg minnet om en langt fra 
fredelig valgkamp som ble ført i Tana mens vi bodde der. Største uenighet mellom partiene i alle de årene 
gjaldt hvor Tanas bygdesentrum skulle ligge, nu når alt skulle bygges opp fra grunnen av.  Alternativene man 
regnet med da, var Langnes, Bonakas og Rustefjelbma.  Mens diskusjonen var på det heteste, erklærte en 
lokalpolitiker, i en Finnmarksavis, at om hans parti ikke vant, ville de vise at de hadde finsk blod i sine årer, og 
"blod ville flyte i Tanaelven"! 

Fargen i vannet på bildet har heldigvis en helt annen og fredeligere opprinnelse, men tanken på den 
gamle bygdestrid får meg til å betrakte den eneste menneskebolig som er å se på bildet, der den pranger nede 
ved elvekanten.  Det er det store, kombinerte forretnings- og boligbygg som stedets mektige kjøpmann, Signe 
Rødli, fikk bygget ganske tidlig efter at vi kom til Tana.  Det var da den eneste toetasjes bygning i Langnes 
sentrum, og eneste murbygning.  Huset passet så absolutt ikke inn i omgivelsene og var til forargelse for 
mange, men man må innse at det var et kraftig og utvetydig uttrykk for Signe Rødlis tro på at Langnes måtte gå 
seirende ut av konkurransen, og bli Tanas sentrum. 
Det ble ingen seier for Langnes − men heller ikke for Bonakas eller Rustefjelbma.  Kirken ble riktignok 
bygget pa Rustefjelbma, men ellers er alt og alle nu samlet om et helt nytt sentrum ved Tana bru, tre mil 
oppover elven fra Langnes. Efter at Polmak og Tana kommuner ble slått sammen og nye veier kom, ble denne 
løsning den eneste fornuftige. 

Ved Tana bru fantes det inntil 1969 ikke et eneste hus. I 1987 bodde det seks hundre mennesker der.  
Der finner man hele kommune-administrasjonen, helsesenter, tannleger og sykehjem, mens et stort skolesenter 
er utbygget på Seida, like ved.  Distriktslegen og lensmannen flyttet ganske raskt sine kontorer fra Langnes til 
Tana bru, mens sorenskriveren forsvant helt fra Tana, da embetet kom inn under Sør-Varanger, med 
administrasjons-kontorer i Vadsø. En prestebolig ble reist på Langnes i 50-årene, og da tok det litt lengre tid 
før sognepresten fikk flytte.  Men nu er også han å finne ved Tana bru. I 1987 fantes ikke en embetsmann 
igjen på Langnes- og svært få fastboende ellers. 

Selv den nye riksvei 890, som er kommet over fjellet fra Berlevåg og Båtsfjord og ned til Austertana, 
har sviktet Langnes.  Den kviet seg vel for å krysse elven der den er bredest, og fortsetter sydover på Østre 
bredd inntil den når Tana bru. Her får den forbindelse med Europavei E6, der Nord-Norgebussen i dag kjører 
strekningen Tana bru − Karasjok på vel tre timer. 

Den tidligere sorenskriverbolig og kontoret, som vi kjente dem, ble i flere år brukt som 
behandlingshjem for barn med psykiske problemer, men i 1987 ble også dette hjem flyttet til Tana bru og 
tilknyttet helsesenteret der.  Sykehjemmet på Tana gård er forlengst nedlagt, og for noen år siden brant husene 
ned. 
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Så ligger Langnes der, ytterst i en blindvei, nu som før, men er mer enn noensinne blitt en "avkrok". Og 
slik var det jeg opplevde mitt tidligere hjemsted da jeg besøkte Tana alene i august 1987. 

Det var ikke lett å komme dit som "turist", da det på den tid ikke fantes overnattingsmuligheter 
nærmere enn Tana bru.  Men jeg var så heldig at jeg fikk husrom på Landbruksskolens internat, noen 
kilometer borte, siden det var ferietid.  Landbruksskolen er forlengst bygget opp igjen, og søkningen dit er 
iblant større enn kapasiteten.  Der er mange tidsmessige bygninger − boliger og arbeidsplasser − og det hele 
danner et meget trivelig miljø og et sentrum for forskning og utdannelse som har betydd meget for 
gjenoppbygging av jordbruk i indre Finnmark. 

I stor kontrast stod det som møtte meg da jeg kom til Langnes.  Der stod forretnings- og boligbygget 
til Signe Rødli tomt, med gjenspikrede vinduer. Det var tydelig at det hadde vært tomt lenge.  Og det var ikke 
det eneste hus som var forlatt.  Jeg hadde tenkt å be om tillatelse til å gå gjennom den gamle 
sorenskriver-eiendommen for å komme opp på Skriverhaugen.  Men det var ingen å spørre.  Huset og 
internatbygget stod tomme.  Behandlingshjemmet var visstnok bare ganske nylig flyttet til Tana bru, men 
husene og omgivelsene bar tydelig preg av at flyttingen hadde vært planlagt og imøtesett lenge, og vedlikehold 
hadde vært derefter. 
Stien var nesten gjengrodd, men jeg fant veien opp til "utsikten" var fra gamle dager.  Fjellbjerkene var vokst 
større og tettere enn jeg husket dem − og som de fremstår på bildet hjemme.  Men jeg kunne fremdeles se 
Signe Rødlis hus, såvidt, der det stod, trassig, på elvebredden. 

Mens jeg stod der måtte jeg tenke på de familier som har hatt sine dype røtter på Langnes og på 
lignende steder, og som ikke har villet annet enn å være bofast der generasjoner har hatt sine hjem.  Jeg fø1te 
et savn − ikke bare et personlig savn, men noe man kanskje kan kalle et felles savn − slikt som man kan oppleve 
det når man kommer forbi en øde plass i skogen en sommerdag, eller når man langs kysten passerer et fiskevær 
som er forlatt. 
For embetsmennene har det alltid vært annerledes.  De og deres familier er kommet og gått gjennom årene − 
for trekkfugler å regne igrunnen, alle sammen.  Nu er den siste av dem reist fra Langnes, og ingen av dem vil 
vende tilbake.  De var fremmede fugler. 

Har de efterlatt seg noe mer på Langnes enn bare tomme hus? Og hva har de tatt med seg derfra? 
Det første av disse spørsmål kan jeg ikke svare på.  Men for mitt vedkommende vet jeg nu − efter å ha 

gjennomført denne reise i tiden "som var en gang", og gjenopplevet årene i Finnmark − at det vi opplevde der, 
på Langnes og på våre mange reiser, hadde stor betydning. De årene lærte oss meget om livsverdier og, ikke 
minst, de lærte oss å være takknemlig for mange ting som vi før hadde tatt som selvfølgeligheter. Vi har vært 
glad for at vi ble kjent med Finnmark og for at vi fikk dele noen av Tanas vanskeligste år med stedets egne folk. 
Og personlig kan jeg bare håpe at de store forandringene som stadig skjer nordpå, vil vise seg, når regnskapet 
endelig er gjort opp, å ha brakt landsdelen rikere muligheter og større trygghet, og ikke for mange nye 
problemer! 
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TILLEGG  (2015) 

 
 
 

 
Dikt skrevet om Bettine av Åsmund Bjørnstad, 
professor på Ås Landbrukshøyskole,  
etter et besøk hos Bettine sammen med 
professor Asbjørn Aarnes. 
 
 
 
Glir i tørr snø innetter ei tinnmatt myr,  
himmelen raudspetta liksom ein nytrekt aure, vinden 
imot - ein bris, men kald, den 
riv i nase og kinn, ulveskinnskanten 
 
rima som augnevippane, det gjer godt.  
Av kjærleik forlét ho sitt unge London, 
sin tennis og te, og flytte til Finnmark i førtifem, 
leidd av han til eit nyplanka tinghus. 
 
Kva var det som knytte henne slik til kulda,  
til skymingar knipsa året igjennom, eit utal. 
Ingen born kom, men blikket var varmt. Det grønka 
 
som hagar. Ville Wordsworth vore meir fjetra  
av blåstrupa, der, i ei smeltegrøn bjørk? 
Ho dreg veret, djupt, og syng med høg røyst. 
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