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Forord
Denne boka er påbegynt for svært lenge siden. Ikke med nedskrevne
notater om dagliglivet eller dramatiske hendelser, men basert hva jeg
husker. Det er kanskje fordi jeg bestandig har vært glad i å lese og likt
å fortelle historier, at ideen om å dele mine minner med andre i ei bok,
ble født.
Boka handler om dagligliv og levemåte, om strevet med å få endene
til å møtes og å overleve i vanskelige tider. Men også om dramatiske
hendelser som har vært med på å forme meg som person.
Det er et stort spenn i fortellingene. Fra tredveåra med stor arbeidsledighet og fattigdom, men også en slags trygghet i hverdagen, til
møtet med krigen og den brutaliseringa den medførte og der minner
om mishandling og drap av krigsfangene aldri er visket ut. Og som
endte med brenning og evakuering, en tragedie, men også gode opplevelser i møte med nye mennesker og de vennene vi fikk på Nesna.
Boka handler om det største tidsskillet i historien, som for oss finnmarkinger er før og etter evakueringa. Alt var borte, hele samfunnet
måtte bygges opp på nytt, og det samfunnet som vokste fram, hus,
veier, transport og levemåte ble svært forskjellig fra slik det var før
evakueringa og nedbrenninga.
Som dere vil se har det hendt mye fram mot voksen alder, en blanding av moro og alvor som livet egentlig er. Det ble så mye som skulle
fortelles fra forskjellige perioder at det ble krevende å holde en rød
tråd i fortellingene. Etter at det ble opprettet kontakt med Haldde
Forlag ble det mer system og plan i arbeidet. Derfor kan vi nå presentere boka.
Så til Aud, min tålmodige livsledsager. Om det blir mer skriving lover
jeg å ikke lenger legge beslag på spisebordet i stua. Jeg skal «rydde»
arbeidsrommet i andre etasje.
Alta, 25. september 2017
Alfred Nilsen

