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Av Jørgen Betten
Biblioteksjef i Nesseby kommune

Samisk litteratur har lange tradisjoner i den muntlige lit-
terære arven. Muntlig fortellertradisjon og den episke 
diktingen har historisk stått sterkt og den eldste samiske 
diktningen er joiketekster, kjærlighetsdikt, lengre myter 
og poetiske fortellinger. De tidligste nedtegnelsene vi 
kjenner til er fra 1673 da professor J. Schefferus tok to dikt 
med i sin store monografi om Samene, Lapponia. Dikte-
ne fikk han av en av sine studenter, Čearbmá Ovllá også 
kalt Olaus Sirma. Lapponia ble oversatt til flere språk og 
slik ble diktene spredt og lagt merke til langt utover de 
nordiske grenser. Likevel må vi til begynnelsen av 
1900-tallet før de første bøkene på samisk blir utgitt.

Den første boka
I 1910 ga Johan Turi ut En fortelling om samene/Mui-
talus sámiid birra, som en parallellutgave på nordsa-
misk og dansk. Ikke nok med at dette er den første 
boka noensinne som er utgitt av en same på samisk, 
den representerer i tillegg et skille ved at Turi faktisk 
dokumenterer og kommenterer samenes liv og situa-
sjon, og ved at den tar en klar holdning mot kolonise-
ringen av Sameland. Neste litterære milepæl sto An-
ders Larsen for i 1912 da han ga ut den første samiske 
romanen Daggry / Beaivveálgu. 

Bøker på samisk er et ungt medlem i verdenslittera-
turen, og det var først på 1970-tallet at ting virkelig be-
gynte å skje. I 1973 ble det dannet en egen «komité til 
fremme av samisk litteratur» og to år senere ble komi-
teen opptatt som et underutvalg til Norsk kulturråd. I 
1986 kom den første samiske romanen skrevet av en 
kvinne, nemlig Ellen Mare Vars fra Kautokeino kom-
mune. Romanen var ungdomsromanen Kátjá. 

Aktive forfattere
Det er ikke mange samiskspråklige forfattere, og antal-
let bøker er ikke høyt sammenlignet med for eksempel 
norske bøker. Men den samiske litteraturen er i aller 
høyeste grad både levende og aktiv med mange forfat-
tere som skriver nye bøker og flere forlag som gir dem 
ut. Jens Martin Mienna er en av de aktive forfatterne og 
er i år ute med billedboka Gii suoládii rievssatčivgga 
biktasa? – en bok det samiske nasjonalteateret Beaivváš 
baserte en barneforestilling på i år. En annen aktiv sa-
misk forfatter er Kirste Paltto som har holdt på siden 
1971 og som skriver både for voksne, barn og ungdom. 
Hun er i år med på de årlige samiske litteraturdagene 
som arrangeres i disse dager av Sametinget.

Et spennende tiltak er det samiske forfatterstudiet 
støttet av Sametinget. En av deltakerne der, Saia Stueng, 
er en ung skribent som også deltar på årets litteraturda-
ger. Forhåpentligvis vil hun og de andre studentene gi 
nye impulser til neste generasjons samisk litteratur. For 
oss i biblioteket er målet og hovedutfordringen å få bøke-
ne formidlet ut til låneren – både gamle og nye bøker.

På biblioteket har vi alle de samiske bøkene. Dette 
gjelder ikke bare bibliotekene som ligger i samiske 
kommuner. Det gjelder faktisk alle bibliotek i hele lan-
det. Gjennom fjernlån sikres hele landets befolkning 
tilgang på den litteraturen som finnes. Det eneste som 
kan være vanskelig for bibliotekarene, særlig de uten-
for Sápmi, er å anbefale en god samisk bok.

En samisk kanon
Dette er noe av bakgrunnen til at bibliotekene i Tana 
og Nesseby har gått sammen om å sette samisk littera-
tur på dagsorden. Vi skal, i samarbeid med biblioteka-
rer og andre ressurspersoner i hele Sápmi, lage en ka-
non over de beste og viktigste nordsamiske bøkene, 
både nye og gamle. Den vil være et viktig verktøy for 
bibliotekarene i formidlingen av samiske bøker og en 
inngangsport til bøkene for de som er ukjente med sa-
misk språk og litteratur.

En som har gått foran i dette arbeidet er Harald Ga-
ski, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske univer-
sitet. Han har gjennom mange år jobbet utrettelig med 
å gjøre den samiske litterære tradisjonen kjent, og ga 
blant annet ut Den lille forfatterboka: Samisk beregnet 
på bibliotekarer rundt om i landet. Vi håper at vår ka-
non kan være med på å løfte den samiske litteraturen 
ytterligere og at den gode samiske litteraturen blir lest 
enda mer enn i dag. 

Ny samisk kanon
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Knust, på samisk Uhca Pi, 
av Hege Siri og Calef 
Brown (2013) 
Knust er debutboka til den 
samiske poeten Hege Siri 
med illustrasjoner av den 
amerikanske barnebokfor-
fatteren og illustratøren 
Calef Brown. Boka har 
kommet ut på både 
nordsamisk og norsk.

Lille Pi har vond, kjempe 
vondt. Han har like vondt 
som en edderkopp som 
mister et bein eller som en 
meitemark som deles i to. Og 
lille Pi er ensom, veldig 
ensom. For lille Pi har nemlig 
brukket armen og må ligge 
på sykehuset. Heldigvis er 
ikke Lille Pi helt alene likevel. 

Lille Pi er en søt, liten 
bildebok for de minste med 
flotte illustrasjoner.

Mellom verdner, på 
samisk Ilmmiid gaskkas, 
av Máret Ánne Sara 
Mellom verdener er en 
ungdomsroman om 
søsknene Sanne og Lemme 
som vokser opp i en 
tradisjonell nordsamisk 
reindriftsfamilie. Broren 
Lemme elsker motocross og 
gleder seg til at den nye 
crossbanen skal stå ferdig. 
Faren derimot mener den 
nye banen stjeler areal fra 
reindrifta. Diskusjonen 
mellom far og sønn ender i 
en voldsom krangel og 
Sanne og Lemme stikker av 
gårde til crossbanen. Der 

leker de seg til det begynner 
å bli mørkt. 

På vei hjem bestemmer de 
seg for å ta en snarvei 
gjennom skogen. Det skulle 
de aldri gjort. I skogen 
vekker de nemlig en utburd 
som sender dem rett til 
underverden. Der truer en 
mørk tåke både den 
underjordiske verdenen så 
vel som den menneskenes. 
Sammen må de kjempe seg 
tilbake. 

Mellom verdener er Máret 
Ánne Saras debutbok og 
første del i en spennende og 
dramatisk fantasy fortelling 
som blander vår virkelighet 

med tradisjonell folketro. 
Boka ble nominert til 
Nordisk råds barne- og 
ungdomslitteraturpris 2014.

Dagen gryr, på samisk 
Beaiveálgu, av Anders 
Larsen
Denne kortromanen på 
knappe 66 sider ble først gitt 
ut på samisk i 1912, og er 
dermed den første samiske 
romanen. I 2013 kom den 
endelig i ny utgave, denne 
gangen også med en norsk 
oversettelse. 

I fortellingen følger vi Abo 
Eira som vokser opp i en sjø- 
samisk familie. Abo er en vite- 
begjærlig og kvikk gutt som 
vokser opp til å bli en skolert 
mann. Gjennom fortellingen 

får vi kjenne på de harde 
realitetene rundt datidens liv 
og virke, og vi får virkelig føle 
assimilasjonspolitikken og 
fornorskingsprosessen 
samene ble utsatt for av 
norske myndigheter og det 
norske samfunnet på kropp- 
en. Men vi får også være med 
Abo på hans identitetssøken 
og identitetsoppvåkning.

Larsens roman er interes-
sant både som et tidsvitne av 
fornorskningens hardeste 
periode, så vel som det første 
førsøket på å etablere en 
samisk prosa-tradisjon. 

Bibliotekets 
hjørne:

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


