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Bibliotekets
hjørne:

Av Veronicha Angell Bergli
Finnmark fylkesbibliotek

I dagens samfunn er dagens nyhet fort glemt neste dag, dette
gjelder også for bøker. Men
hvilke av gårsdagen, fjorårets
og ikke minst forrige århundres
litterære perler befinner seg
egentlig i bibliotekets mange
bokhyller eller gjemt inne i et
av de mange magasinene?
Man må ikke være nobelprisvinner eller bestselger for å fortjene å komme frem igjen i lyset. Blant de tusener av bøker i
alle sjangere og med alskens
tema er jeg helt sikker på at det
finnes en bortgjemt litterær
perle for de fleste. Jeg vil anbefale alle å ta et lite dypdykk i bibliotekets samling. Spør gjerne
bibliotekaren om råd. Og skulle
ikke ditt lokale biblioteket ha
akkurat den perlen du var på utkikk etter kan biblioteket låne
boka inn fra et annet bibliotek.
Et forfatterskap som har gjort et
sterk inntrykk på meg er bøkene
til den amerikanske misjonærdatteren Pearl S. Buck. Buck
vokste opp i Kina og mye av forfatterskapet hennes handler om
det kinesiske samfunnet før og
oppimot revolusjonen. Buck ble
i 1938 tildelt nobelprisen i litteratur og blant bøkene hennes er
særlig trilogien Den gode jord
verdt å sjekke ut. Bøkene handler om en kinesisk bondefamilie
gjennom tre generasjoner frem
til revolusjonen, hvor du blir
tatt med på en reise inn i kinesiske samfunnsforhold, dagligliv og mentalitet og som er med
på å gi deg en forståelse for
hvorfor en revolusjon på mange
måter var uunngåelig.
En annen nobelprisvinner som
fortjener å børstes støv av er
den islandske forfatteren Halldór Laxness. Han henter tema
fra islandsk samfunnsliv og his-

Broren til Hugo
Per Knutsen (2016)
Broren til Hugo er en sterk,
rå og brutal roman som
tidvis gjør direkte vondt
å lese, men som også
glimter til med humor og
varme. Allerede fra første
side er tonen for boka
satt.
Fortellingen følger Erkki,
lillebroren til Hugo, og
handlingen finner sted de
første tiårene etter andre
verdenskrig. Vi møter en
fattig og dysfunksjonell
nordnorsk familie, hvor far
var nazist under krigen og
moren en fattig finne som
flyktet til Norge. Det drikkes
og krangles, gråtes og sloss,
og midt oppi dette vokser
søskenparet Hugo og Erkki
opp.
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Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteraturog kulturstoff til glede for Finnmarkens lesere.

Bortgjemte perler

torie og skildrer undertrykkelsen i unionen med Danmark,
men tar også oppgjør med det
idealiserte bildet av norrøn kultur. En kombinasjon av ironi og
vakre naturbilder er typisk Laxness, og her har han garantert
vært til inspirasjon for dagens
islandske forfattere. Om en vil
gjøre seg kjent med denne store
fortelleren kan bøkene om poeten og mystikeren Ólafur Kárason, Verdens lys og Himmelens
skjønnhet, være et sted å begynne.
Vi har også mange lokale perler
å ta av. En av dem er romanen
Lille Chicago av John Gustavsen, født i Porsanger. Bare bokomslaget, tegnet av Arvid Sveen, gjør at boka fortjener å stå
utstilt på fremste rekke. Romanen handler om da folket vendte tilbake til et Finnmark i ruiner etter andre verdenskrig og
handlingen er lagt til Honningsvåg, som bar det uoffisielle navnet Lille Chicago. Selv om
handlingen utspiller seg i Honningsvåg er tematikken overførbar til hele Finnmark. Tida er
en del av Finnmarks sjel og noe
som aldri bør gå i glemmeboka.
Liker man fotball er bøkene til
David Peace et must, og det
uavhengig av om man heier på,
hater eller er revnende likegyldig til klubbene han skriver om.
Boka Fordømte Leeds handler
om Brian Cloughs 44 dager som
manager i Leeds United i 1974.
En klubb han hatet, og som
også hatet ham. Rød eller død
handler om Liverpools legendariske manager Bill Shankly.
Shankly elsket tre ting: Liverpool by, Liverpool Football
Club og Liverpools supportere,
og byen, laget og dets supportere elsket han. Selv satt jeg
med en puls på 180 på flyet fra
Oslo til Kirkenes mens jeg leste
om opprykksesongen 1961-62.
Da flyet landet ruvet supporter-

Det blir tidlig klart at Erkki
ikke er helt som foreldrene
ønsker. Han er forsiktig og
feminin og har en interesse
for både mamma og
nabojentas kjoler.
Hugo er lenge den
foretrukne. Helt til det blir

skjulte skatter: Veronicha B. Angell leter etter skjulte skatter på biblioteket i Vadsø.
nes rop: «Reds, reds, reds»
enda i ørene og tårene presset
på. Dette til tross for at jeg ikke
er noen Liverpool-supporter.
En bok om Shankly må nødvendigvis også bli noe politisk
all den tid Shankly aldri la skjul
på at han var sosialist med en
stor tro på hva man kollektivt
kan oppnå sammen.

klart at han er «en sånn en».
Erkki blir vitne til foreldrenes
sinne, skam og sorg, og at de
gjør alt de kan for å kurere
Hugo for dette «helvetes,
helvetes svineri».
Det hele ender med
at Hugo rømmer til Trondheim og tilbake sitter Erkki
alene med foreldrene. Etter
hvert blir det klart at også
Erkki deler de forbudte
følelsene og det er i denne
verden vi følger han og hans
indre kamp mellom
forelskelse, begjær, skam
og frykt.
Dette er Per Knutsen sin
roman nummer 30 og den
ble tildelt Havmannsprisen
2016.

Mange forbinder nok først og
fremst Karl Ove Knausgård med
hans famøse og grenseoverskridende biografi Min kamp 1-6.
Men for min del er det nok hans
andre roman En tid for alt fra
2004 som har gjort størst inntrykk. Fortellerstemmen til
boka har som mål å skrive englenes historie på jorden med

Hvem er jeg når
du blir borte?
Kathrine Nedrejord (2016)
Kathrine Nedrejord fra
Kjøllefjord har brukt mye av
sin bakgrunn i Finnmark i sine
bøker. Denne ungdomsromanen er basert på notater og
ting hun skrev i sin egen
ungdomstid. Og en ungdomsroman med handling fra
Kjøllefjord er ikke vanlig!
I boka følger vi Jenny
gjennom sin første forelskelse. Noe av det beste Jenny vet
er å være på havet og fiske.
Hun føler at hun ikke passer
helt inn med de andre
jentene, men heldigvis har
hun bestevennen sin
Henning. Michael i Jennys
klasse er død, og hele bygda
er i sorg og i sjokk. Jenny
også, men samtidig er hun

en fiktiv italiensk engleforsker
som hovedkilde. Her møter vi
sentrale bibelfortellinger, vitenskap og religion, fortid og nåtid i
skjønn forening. Alt pakket inn i
en språkdrakt og litterærstil få
behersker like godt som Knausgård.
God lesing!

vilt forelsket i Julian og hun
lurer på om det er galt av
henne å være så forelsket når
alle andre er så triste.
Henning blir annerledes etter
at Michael dør, han blir rar
hver gang noen snakker om
han. En dag er Henning borte

– og ingen vet hva som har
skjedd. En desperat leteaksjon begynner i vintermørket
rundt Kjøllefjord.
I Jennys liv er det mange
som forsvinner. Da hun var
liten forsvant moren, så
forsvant Michael, og nå har
også Henning forsvunnet.
Sammen med Henning turte
hun å være seg selv, alene
føler hun seg redd og
usikker og det viktigste for
henne blir å få tilbake
Henning livet sitt.
Dette er en fortelling om
utenforskap og ungdommens
redsel for å ikke bli akseptert,
om forelskelse, sorg og
intenst vennskap. Kathrine
Nedrejord skriver godt om
viktige tema med gode og
troverdige karakterer.

