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vert. Lista er heller ikke ran-
gert, men ordna etter utgivel-
sesår, fra 1881 til 2017. 

Eksempel på bøker, forfatte-
re og tema i utvalget:

Margareth Jessen: En dråpe i 
havet. Om kystkvinners livsvil-
kår. De er omsorgspersoner, de 
ansvarlige som holder hjulene i 
gang, sørger for mat og klær, 
steller dyr og dyrker jord og 
yter tjenester i lokalsamfunnet. 
Mennene kan være foretak-
somme gründere, mange er på 
lange arbeidsfravær, noen 
kommer av ulike årsaker ikke 
hjem igjen, noen er uansvarlige 
og sviker sine nærmeste. 

To romaner om Kautokeino-
opprøret, Hyrdene som for vill 

Bibliotekets 
hjørne:

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

Finnmark fylkesbiblio-
teks prosjekt «På 
sporet av en litterær 
Finnmarkskanon» ble 
presentert for Finn-
markens lesere i sep-
tember 2018. Nå er 
tida inne til å opp- 
summere. Har vi et 
resultat, hva fant vi?  

Rønnaug Ryssdal
Finnmark fylkesbibliotek.

Vi ville lage en oversikt over lit-
teratur som fortjener plass i en 
finnmarkskanon ut fra noen 
kriterier: 

1. Kvalitet
2. Litteratur som har hatt betyd-
ning eller påvirkningskraft i tida 
den ble til, og som kan leses med 
utbytte ennå
3. Litteratur som viser et finnmarks-
bilde, som kan speile historie, 
kultur, landskap, naturkrefter, 
livsbetingelser, tro og mentalitet, 
samspill mellom folkegrupper, 
grenseboererfaring, – kort sagt: 
litteratur som sier noe sant om 
Finnmark, på en eller annen måte.

Prosjektet ble avgrensa til å 
gjelde skjønnlitteratur av en 
personlig forfatter, det vil si ro-
man, novelle, fortelling, dikt og 
skuespill. Utelatt ble altså fag- 
og faktabøker, folkedikting og 
biografi. Det har vært et ønske å 
hente fram i lyset interessante 
bøker og forfatterskap som har 
vært glemt, likeledes har vi øn-
ska å vise bredden av ulike ty-
per sjangre og skrivemåter. 

Prosessen
Innledningsvis bestod pro-
sjektarbeidet framfor alt i å lese 
bøker. I neste stadium ble pu-
blikum invitert inn i lesepro-
sessen gjennom en turné til bi-
bliotekene i Sør-Varanger, Gam-
vik, Porsanger, Alta, Hasvik, 
Lebesby, Nesseby, Vadsø og 
Hammerfest. Samla publi-
kumstall var 75 – altså beskje-
den respons. Men gode litteræ-
re samtaler oppstod, og det 
kom inn forslag og tips. Til slutt 
var det grand finale på Finn-
mark internasjonale litteratur-
festival i Alta i november, der 
professor i nordisk litteratur 
Nils Magne Knutsen bidro med 
sin store fagkunnskap og breie 
orientering. 

Resultat
Finnmark fylkesbiblioteks ka-
non-liste teller 44 titler, et høyt 
tall sammenlikna med det vi så 
for oss ved prosjektstart. Kun-
ne strek vært satt ved 40 eller 
25, eller kunne vi like gjerne ut-
vida til 50? Det som er sikkert er 
at finnmarkslitteraturen er rik 
og omfattende, og vi har landa 
på å ikke gjøre utvalget for sne-
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Finnmarkskanon: Rønnaug Ryssdal og Nils Magne Knutsen i samtale om en litterær Finnmarkskanon på Finnmark internasjonale litteraturfestival i Alta i 2018.  foto: Sonja Siltala.

av Andreas Markusson og Ind-
toget i Kautokeino av Martin 
Petersen, kjennes aktuelle i ei 
tid da religion er i spill og utø-
ves i ekstrem form i noen sam-
funn, samtidig som den er på 
vei ut av andre samfunn og kul-
turer. Det er også relevant les-
ning ved oppstart av Sannhets- 
og forsoningskommisjonens 
arbeid. 

Rauni Magga Lukkari, finsk-
samisk-norsk samtidsforfatter, 
skriver poesi og teatermonolo-
ger om kvinners og menns stil-
ling i Sameland, om maktfor-
hold og familiens betydning. 
Hun har et skarpt, ironisk blikk, 
men her er også kjærlig over-
bærenhet og overskudd. Ávvu-

divttat / Hilsen til er tekster 
skrevet på bestilling til bestem-
te anledninger. Les for eksem-
pel hilsningsdiktet til åpning av 
Nordisk kvinnekonferanse i 
1996, som er en eneste lang vel-
kommen-hilsen til deltakerne, 
alle nevnt ved navn!

«Kanon» betyr rettesnor. Det 
vil ikke si at litteraturen vi har 
valgt er forbilledlig og perfekt 
på alle måter, eller at det er lit-
teratur alle kan like. Her støtter 
vi oss til Atle Kittang, som i for-
ord til Norsk litterær kanon 
(2008) peker på at kanonlittera-
turens kjennetegn like gjerne 
kan være at den provoserer, 
snur opp ned på forestillinger 
og forventninger og ikke har en 

helt perfekt form. Dessuten 
skal en litterær kanon i prinsip-
pet alltid være i forandring. Ti-
dene skifter, ny litteratur skri-
ves, nye stemmer høres. Opp-
fordringa må være: les, skriv, 
diskuter, hiv deg med!

Finnmark fylkesbibliotek 
takker publikum for alle tips, 
stor takk til Nils Magne Knut-
sen for råd og medvirkning og 
til Fritt Ord for turnestøtte. Fyl-
kesbiblioteket har et stående 
tilbud om foredrag over temae-
ne finnmarkskanon og finn-
markslitteratur. Vil din kom-
mune, ditt lag eller forening el-
ler din festival ha besøk av en 
foredragsholder er det bare å ta 
kontakt. 
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10: Andreas Markusson. Hyrdene som 
for vill (1938).

36: Rauni Magga Lukkari. Ávvudivttat 
(2006), Hilsen til (2007).

34: Martin Petersen. Indtoget i Kauto-
keino: en historisk roman (2004).

Liste
  1. Jens Andreas Friis. Lajla (1881)

  2. Magdalene Thoresen. Billeder fra Midnatsolens Land (1884)

  3. Anders Larsen. Beaiveálgu = Dagen gryr (1912, 2013)

  4. Matti Aikio. Bygden på elvenesset (1929)

  5. Nordahl Grieg. Tre finnmarksdikt (1929, 1946)

  6. Ellisif Wessel. Det kalder : digte (1930)

  7. Cornelius Moe. Finnmarksdikte (1934)

  8. Håkon Evjenth. 3 på to og 2 på fire (1935)

  9. Haakon Bugge Mahrt. Orkanen (1936)

10. Andreas Markusson. Hyrdene som for vill (1938)

11. Kirsten Bergh. Lorck sine (1945). Elisabeth Lorck (1949)

12. Bjørg Hansen. Ut på viddene (1948)

13. Olav Nordrå. Veien til Seida (1951)

14. Terje Nilssen. Nord i grenseland (1951)

15. Andreas Markusson. Fiskere (1953)

16. Margareth Jessen. En dråpe i havet (1954)

17. Magnar Mikkelsen. Ved det siste fjell (1966)

18. Marry Áilonieida Somby. Ámmul ja alit oarbmælli (1976), Ammul og den blå kusinen (1977)

19. John Gustavsen. Lille Chicago (1978)

20. Idar Kristiansen. Kornet og fiskene. B. 1-2 (1978-1979)

21. Laila og Thor Thorsen. Ytterbergfolket (1979)

22. Laila Thorsen. Finnmark brenner : minner og dagboksnotater fra 1944-45 (1981)

23. Hans Kr. Eriksen. Flukten til havet : Juhani og Hilja : roman for barn og ungdom (1985)

24. Trygve Hoff. Nordnorsk julesalme (Lyset i mørketida, 1985)

25. Bente Pedersen. Raija-serien (40 bøker, 1986-1994)

26. Torvald Sund. Grensejegerar (1987)

27. Alf Kvasbø. Brent by (1988)

28. Kjell Sandvik. Sang til Finnmark : dikt/viser (1989

29. Grete Haagenrud. Sofie og Kathrine (1991-1995)

30. Willem Frederik Hermans. Aldri sove mer (1992, i original 1966)

31. Marion Palmer. Alle pikene løper til vinduet : dikt, tekster (1995)

32. Hanne Ørstavik. Tiden det tar (2000)

33. Hans Kr. Eriksen. Barnet og krigen. Krigen tar aldri slutt (2003)

34. Martin Petersen. Indtoget i Kautokeino : en historisk roman (2004)

35. Alf Nilsen-Børsskog. Elämän jatko. B. 1-4 (2004-2015)

36. Rauni Magga Lukkari. Ávvudivttat (2006), Hilsen til (2007)

37. Ivar Thomassen. Attmed havet (2006)

38. Kjartan Fløgstad. Grense Jakobselv (2009)

39. Aina Basso. Inn i elden (2012)

40. Sigbjørn Skåden. Våke over dem som sover (2014)

41. Ingeborg Arvola. Neiden 1970 (2015)

42. Kathrine Nedrejord. Brent jord (i: Samtidsdramatikk : scenetekster, 2015)

43. Laila Stien. Over elva (2015)

44. Synnøve Persen. Ruoná rieggá vuol váccašit : divttat = Under grønn ring vandre : dikt (2017)
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