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Bibliotekets
hjørne:

Nord av M. Seppola Simonsen
Stemningsfullt om nord. Diktene i Nord er
kort og stemningsfull, og handler blant
annet om barndom og natur. Som helhet
kan diktsamlingen også handle
om å finne en
kvensk identitet. Diktene gir
rom for å sitte å
tenke. Her er et
utdrag som
eksempel på
M.s levende
språk og bildebruk: «hun får hendene våre
og leder oss til en strand hvor flyndrene
kiler under tærne» Boken er på norsk, og
har enkelte kvenske ord. Den unge poeten
kan du også møte på litteraturfestivalen
Finnlitt i Kirkenes i slutten av oktober.
Av Mona Fonnes,
Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Varis ja Harakka / Kråka og sjura med
Kvensk tekst av Tove Raappana Reibo
Tove Raappana Reibo har satt kvensk tekst
til et folkeeventyr nedskrevet av Johan
Beronka i 1922. I
dette eventyret
møter vi kråka
og sjura som er
naboer i et
furutre. Sjura
har rede med
fugleunger, men
det er en sulten
rev som lurer til
seg både en og
to av ungene fra
henne. Dermed
ber sjura råd ifra
kråka. Så da blir
spørsmålet, klarer reven å lure kråka? For å
finne ut av det, kan du for eksempel låne
boken på biblioteket. Varis ja Harakka har
parallell tekst med kvensk og norsk. Boken
passer godt for barn og voksne, og spesielt
for dem som lærer seg kvensk. Den er
illustrert fint av Hanne Jorunn Woldstad.
Av Helga Pettersen,
Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Linus ja Karhu Riepo seilathaan av
Anna-Kaisa Räisänen
Hele tre barnebøker på kvensk er utgitt om
Linus og Karhu Riepo, og den siste ble
sluppet ut i år, Linus ja Karhu Riepo
seilathaan.
Anna-Kaisa
Räisänen skriver
barnebøker som
blander det
hverdagslige og
det spennende
godt lag. Denne
gangen kjeder
Linus seg, «ei
täälä ole mitään
somma
tekemistä» som
betyr «Her er det ingenting gøy å gjøre».
Dermed drar Linus og Karhu Reipo til fjæra,
og oppdager mye rart. De finner en jolle og
drar ut på havet, men hvordan skal de
komme seg hjem igjen? For å finne ut av
det, kan du for eksempel låne boken på
biblioteket. Boken er skrevet på kvensk og
ment for barn i barnehage og småtrinnet,
men enkelt språk og gode illustrasjoner
gjør at alle kan ha glede av boken.
Av Helga Pettersen,
Troms og Finnmark fylkesbibliotek
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Klipp fra «Sommer i arkivet»

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteraturog kulturstoff til glede for Finnmarkens lesere.
«Sommer i arkivet» er en
serie fylkes-biblioteket har på
vår Facebook-side gjennom
sommeren. Det er små
historier fra våre samlinger i
Finmarksbiblioteket.
Sonja Siltala
Troms og Finnmark fylkesbibliotek, avdeling Vadsø
Her følger to utdrag fra fotoarkivet, én
om turer i Finnmark før Perleturenes
tid, og én del om mennesker og hunder i
Finnmark.
Fotoarkivet til Troms og Finnmark
fylkesbibliotek er digitalt tilgjengelig på
digitaltmuseum.no.

Mennesker og hunder

Mennesker og hunder har levd tett
sammen i mange tusen år. Hunden var
det første husdyret vårt. Hundene har
mange funksjoner: vakthund, jakthund,
gjeterhund, politihund, førerhund,
trekkhund, utstillingshund, selskapshund. Under pandemien har interessen
for selskapshunder og turkompiser økt
eksplosivt.
Fotoarkivet har flere hundre historiske bilder av hundelivet i Finnmark.
Hundene er blitt familiemedlemmer og
behørig fotografert, til og med tatt med
til fotoatelier. Har du hundebilder som
du kunne tenke deg å gi eller låne til arkivet? Alt fra jakt, aqility, hundekjøring,
utstilling og eller fra andre sammenhenger er interessant for arkivet, gjerne også
bilder fra nyere tid. Kontakt oss: fotoarkiv@tffk.no

30 mil lange postrute: Reindriftsamer står i utkanten av flokken med en hund i bånd. Fotograf Henrik Ørsteds bilder er tatt på 1960-1970-tallet langs den
30 mil lange postruta som strakk seg fra Mieronjavre poståpneri til Náhpolsáiva, videre til Bavtajohka, innover til øvre Anárjohka nasjonalpark som grenser til
Finland – og ruta dekket nærmere 30 reindriftsenheter. Ørsted fulgte «Post-Mathis», Mathis Mathisen Buljo som dekket et imponerende område med omtrent
30.000 dyr og reingjetere som stadig var ute i terrenget og i forflytning.

Turer før Perleturene

Finnmarkinger har vært ivrige turgåere
lenge før dagens «Perleturer». Å nå en
topp i felleskap eller alene er en uendelig
drivkraft for mange. Den beste premien
er nok å se langt ut over et magisk landskap og la den friske fjellvinden suse i
kinnene etter en krevende oppstigning.
Fotoarkivet har flere historiske turbilder.
De eldste er tatt for over 100 år siden. Her
er et lite knippe bilder av historiske bilder
i arkivet av turer i Finnmark.

Jallo: Søstrene Ingrid (til venstre) og Astrid Mikkola med sveivegrammofon i hagen på
Mikkelsnes (Neiden) på en sommerdag. Gårdshunden Jallo var også musikkinteressert.
Fylkesbibliotekets fotoarkiv har en større bildesamling av Mikkola familien i Neiden.
Aksel Konrad Mikkola (1891-1975) var småbruker, landhandler og den første med finsk
innvandrerbakgrunn på Stortinget i periodene 1934-1936 og 1937-1945. Store deler er
tilgjengelig i Digitalt Museum.

Hundeutstilling: En engelsk setter på hundeutstilling i Vadsø på 1970-tallet, fotografert av Petter Hildonen.

1920-30-tallet: To damer sitter på en fjelltopp i Loppaområdet. En større is- og snøflekk midt på bildet er muligens deler av Øksfjordjøkelen. Bildet er tatt på 1920-30-tallet og tilhører Cort Buck Rustad-samling.

Maxi: Portrett av hunden til familien
Andersen. Hunden skulle etter avtalen
være en hannhund og hete Max, men det
viste seg å være en tispe og dermed ble
navnet forandret til Maxi. Bildet tilhører
sorenskriver og fylkesmann Hans Julius
Gabrielsens (1891-1965) album. De fleste
bildene er tatt i 1915-1917. I 1916 bodde
Gabrielsen i Tana og bestyrte sakførerforretningen til Hagbart Lund som var valgt
inn på Stortinget.
800 meters stigning: Før veien til Nordkapp stod ferdig i
1956 måtte alle besøkende skipes i land i Hornviken. Derfra var
det 800 meters stigning opp til Nordkapplatået, bratt og svingete.
Turen opp tok rundt en time. Bildet tilhører Godtfred Karlsen sin
fotosamling. Samlingen eies av Statens vegvesen og oppbevares
på Norsk vegmuseum og på Finmarksbiblioteket, Troms og
Finnmark fylkesbibliotek.

Portrett av en hund: Muligens en
engelsk setter ved navn «Czar». Fotografert
i fotostudio hos fotograf J. H. Wennberg
en gang i periode mellom 1898-1914. Han
hadde sitt fotostudio i Tromsø, men reiste
på turné i Finnmarksdistriktene. Haakon
Wara fra Vadsø har utlånt dette bildet til
fotoarkivet.

Haldde-marsj:Første Haldde-marsjen opp til fjelltoppen ble
arrangert i 1984. Haldde er en av de høyeste toppene i Finnmark
og fortsatt et populært utfartssted. Foto: Arvid Petterson

utsikt: Fridtjof Jacobsen på toppen av fjellet Tyven før krigen. Fjellpartiet bakerst i bildet er Sørøya. Øya nærmest fotografen er Håja.
Mellom den og Sørøya ligger Hjelmen. Det er solskinn og blå himmel. At det ligger snøflekker på Sørøyfjellene tyder på at det er tidlig på
sommeren. Tyven er i dag en av de mest populære toppturene i Hammerfestområdet. Foto: Fridtjof Jacobsen.

