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Bibliotekets 
hjørne:

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteratur- 
og kultursto�  til glede for Finnmarkens lesere.

Deanučázádaga – Tanavassdraget Del 1 
Fra Tanamiunnningen til Skoarojohka 
av Aage Solbakk
Boken er et resultat av DeanuInstituhtta 
sitt langvarige arbeid med innsamling av 
materiale om laksefisketradisjoner i 
Tanavassdraget. Dette er første bok av to, 
som dekker streknin-
gen fra Deanunjálbmi/
Tanamunningen til 
Skoarojohka (Gren-
sen). Boka tar for seg 
de samiske stedsnav-
nene, men også norske 
oversettelser av samiske navn. I 2017 fikk 
DeanuInstituhtta overlevert et unikt 
materiale av kartograf og etnograf Jorma 
Mattsson, om samiske navn på laksefiske-
plasser og strand- og bygder fra Tanamun-
ningen og helt opp til Kárášjohka og 
Anárjohka. Aage Solbakk har utvidet og 
utviklet manuskriptet med utgangspunkt i 
Jorma Mattsons materiale. 
Skrevet av Helga Kristine Pettersen, Troms 
og Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø

En tid for å leve av Jan Kjærstad 
Kjærstads nye roman har et knallgult 
omslag med klinkekuler på, der ei av 
klinkekulene ligner jordkloden. I boka 
følger vi tolv personer som alle er på vei til 
ei Hedda Gabler-opp-
setning på National-
theateret. Vi møter 
skuespillere, teateran-
meldere, forfattere, 
lærere med skoleklas-
ser på forestilling, 
kjendisbloggere, 
akademikere og andre. 
Romanen er bygd opp 
som en spenningsro-
man, der hver synsvinkel tar oss ett hakk 
nærmere en dramatisk slutt. Det gjør den 
veldig vanskelig å legge fra seg. Ved å velge 
thrillerformatet, trikser Kjærstad med oss. 
Jeg tror nemlig at forfatterens agenda slett 
ikke er å skrive en spenningsroman, men 
snarere å kaste oss rett inn i hodene på 
disse personene midt i livets klinkekule-
spill, og la oss se hvordan det finnes 
koblinger og berøringspunkter mellom de 
fleste mennesker på jorda. 
Skrevet av Ida Zachariassen Sagberg, 
Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø

Samtykket av Vanessa Springora
Vanessa Springora har skapt furore i 
Frankrike fordi hun utleverer den prisbe-
lønte eldre forfatteren Gabriel Matzneff som 
overgriper. Boka er ikke 
bare en #metoo-skild-
ring. Den er også en 
litterært vellykka, 
mangefasettert roman 
om skjev maktforde-
ling, om ung pubertet, 
om å bli sett for første 
gang – og i kraft av den 
andres blikk se seg selv. 
Den 36 år eldre G. får ei 
voldsom makt over unge V. når han får 
fjortenåringen til å føle seg voksen og 
likeverdig. Det hjerteskjærende er at han 
nettopp begjærer henne fordi hun er det 
motsatte: Et barn. Boka tar også et oppgjør 
med den franske litterære offentlighet på 
70-tallet, der barns seksualitet ble en del av 
den seksuelle frigjøringa mens barns 
rettigheter ikke ble snakka om.
Skrevet av Ida Zachariassen Sagberg, 
Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø

Eldre telefonkiosker har 
fått nytt liv som Bok- og 
Lesekiosker.

Mads Munkvold
Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø

I Finnmark kom den første kiosken til i 
Lebesby i juni 2018 under navnet Bokki-
osk. Kiosken står i Strandveien 95 i Kjøl-
lefjord og ble åpnet med musikk og tale 
fra ordfører. Den vedlikeholdes av Kjøl-
lefjord folkebibliotek og Nordkyn Bok 
og Papir. 

I 2019 startet Foreningen !les opp et na-
sjonalt formidlingsprosjekt kalt Leseki-
osk, hvor målet er å fylle 100 vernede te-
lefonkiosker med bøker for å gjøre littera-
tur og gode leseopplevelser lett tilgjenge-
lig. 12. desember 2019 ble den første Le-

sekiosken offisielt åpnet av daværende 
kulturminister Trine Skei Grande og na-
sjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre i Oslo. 

Finnmark har i dag seks slike kiosker 
med gratis litteratur. Bokkiosken i Le-
besby og Lesekiosker i Vadsø, Hammer-
fest, Nordkapp og nå i oktober 2021 kom 
det også til en i Tana og en i Vardø.

Kioskene i kommunene
For de fleste omgjorte kioskene er det 
lokale folkebibliotek som er faddere, 
men også andre lokale organisasjoner, 
velforeninger, bokhandlere kan være 
fadder eller samarbeidspartner.

I tillegg til Lebesbys Bokkiosk ble Le-
sekiosken i Hammerfest satt på plass i 
2020, med Hammerfest bibliotek som 
fadder. Den står sentralt ved siden av 
Rådhusplassen og er godt besøkt. Når 
mørketiden nå setter inn for fullt gleder 
de seg til at de får lys i taket!

I januar 2020 fikk Vadsø bibliotek en 
forespørsel fra Foreningen !les om de 
ville være fadder for den gamle telefon-
kiosken i Vadsø som Lesekiosk nr. 39. 
Dette ønsket biblioteket, men på grunn 
av korona ble dette utsatt til sommeren 
2021. Lesekiosken står plassert i krysset 
ved Waldemar Andersens gt. 1 ved gal-
leriet, et kulturelt hjørne i Vadsø. 

Norges nordligste
I august i år åpnet Norges nordligste Le-
sekiosk opp i Nordkapp med høytles-
ning og informasjon om kiosken til de 
frammøtte fra folkebiblioteket som er 
fadder. Lesekiosken står i Storgata 2 ved 
Rådhusplassen i Honningsvåg og er 
åpen døgnet rundt. Den er godt brukt og 
mange innbyggere leverer bøker til kios-
ken. I tillegg står kiosken solid uavhen-
gig av værforholdene og fin å søke ly i 
når det blåser skikkelig!

I oktober i år kom de to siste Lesekios-
kene til. 16. oktober kom Lesekiosk nr. 77 
på plass i Strandgaten 28 i Vardø og fredag 
22. oktober var det en stor åpning av Lese-
kiosken i Tana i Rådhusveien 2 tilrettelagt 
av fadderen Tana bibliotek. Det var joik og 
dans fra samisk barnehage og Tana Kul-
turskole og det var taler med påfølgende 
bål og servering av mat og varm drikke i en 
av lavvoene Tana bibliotek låner ut.

Nytt liv som Bok- 
og Lesekiosker

TANA: 22. oktober var det høytidelig åpning av Lesekiosken i Tana ved ordfører Helga Pedersen.   
 FoTo: MAds MuNkvold, TroMs og FiNNMArk FylkesbiblioTek

HAMMerFesT: Lesekiosken i Hammerfest 
kom på plass i 2020. Den står sentralt ved 
siden av Rådhusplassen og er godt besøkt.  
 FoTo: NANNA JeNseN, HAMMerFesT biblioTek

vAdsø: Den gamle telefonkiosken i Vadsø 
er Lesekiosk nr. 39. Her er Britt Amalie 
Bergkvam på vei inn for å sjekke tilbudet. 
 FoTo: Hilde loreNTzeN, vAdsø biblioTek

NordkApp: I august i år åpnet Norges 
nordligste Lesekiosk opp i Nordkapp. 
Lesekiosken står i Storgata 2 ved Rådhus-
plassen i Honningsvåg og er åpen døgnet 
rundt.  FoTo: kiMerA skolleNborg,  
 NordkApp biblioTek


