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Litt av en tid av Kiley Reid
Fordommer, hverdagsrasisme
og sosiale mediers makt
25 åringe Emira Tucker er barnevakt hos en
hvit, velstående familie i Philadelphia. En
kveld blir Emira anklaget av kjøpesentervakten for
kidnapping av
familiens datter.
Episoden blir
tilfeldigvis filmet
av en hvit mann
som tilbyr Emira
filmen slik at hun
kan bruke filmen
for å saksøke
senteret. Reid er
debutant med et
godt språk. Hun
mestrer å ta opp
et alvorlig tema på en underholdende måte
via tankevekkende observasjon om sosial
status og klasseskille i dagens USA.
Av Wenche Ratama, Skjervøy bibliotek
Unevnelige hendelser
av Gøhril Gabrielsen
Å rote i fortida kan få konsekvenser.
Ei voksen dame vender tilbake til barndomsøya nordpå. I husveggene sitter både
gode minner og kulehull. Hva skjedde
egentlig, da faren
tok livet av mora?
Ei uhyggelig,
drømmeaktig og
sanselig skildring
av et lukka
øysamfunn.
Sinne, lidenskap
og sjalusi dirrer
under overflata
og vi kommer
tett på tause
øyboere og deres
hemmeligheter.
Det stilsikre språket har sikra Finnmarksforfatteren Gøhril Gabrielsen flere litterære
priser. Hun er også aktuell med en ny
roman: Mellom nord og natt.
Av Ida Z. Sagberg,
Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Effekten av måneskinn på nyfallen snø
av Tove Braathen
Sosiale problemer og en mystisk hund
Margot er ufrivillig nysingel. Hun må flytte
fra drømmelivet til en lavstatus del av
byen. I oppgangen bor den eldre
damen Vera. Selv
om de begge er
norske, enslige
kvinner, har de
ulike utfordringer og forventninger. Vi møter
også mannen fra
omslaget med
den store, mørke
hunden. Hva er
hans rolle i
historien? Det er vanskelig å bestemme
sjangeren, men boken har både spenning,
miljøskildringer og kanskje også samfunnskritikk. Braathen løfter mange problemstillinger innen innvandring, integrering
og sosiale problemer. Denne boken kan
både underholde deg og sette i gang
tankene.
Av Mona A. Fonnes,
Troms og Finnmark fylkesbibliotek
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Norges eneste kvinnelige helårsfisker
med 50 år i fiskebåten
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Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteraturog kulturstoff til glede for Finnmarkens lesere.

Karen Mortensen fra
Langfjordnes, født
Karen Mortensdatter
i 1894, fattet tidlig
interesse for fiskeryrket.
Evy Andersen
Fotoarkivar, Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø

Hilser på KOng OLav: «Tante Karen på Fiskerimessa i Trondheim i august 1965 hilser
på Kong Olav» lyder teksten i albumet. 
Foto: Ukjent

Fra hun var 13–14 år var hun med sin far
på fiske.
Om vinteren var det torskefiske med
juksa og line, vårtorskefiske, flyndrefiske med garn og laksefiske med kilenot
utover sommeren, hysefiske om høsten
og kveite mot jul. Hun var en fullbefaren
fisker som også virket i lag med broren
på en 20 fots sjark. Etter hvert skaffet
Karen seg sin egen toroms, åpen trebåt.
Båten ble malt lyseblå og rød og sies å
være den eneste i sitt slag med disse fargene. Nevøen Ragnar Mortensen har
seinere gitt båten til Gamvik museum.
I Adresseavisen står det at Karen
«minnes med glede den gangen hun tok
en kveite på 180 kg. Den var så sterk at
hun måtte buksere den inn til et skjær
og ved hjelp av en guttunge fikk hun den
så nær land at de kunne få livet av den!»
Historien om Karen ble seinere tema i
et NRK radioprogram. Innholdet i programmet ble seinere sendt i NRK fjernsynet i 1965. En av dem som fikk med seg
Karens historie var selveste Erik Bye.
I 1965 arrangeres den andre Fiskerimessen etter krigen, i Trondheim og
Erik Bye som er med på arrangementet,
ønsker å invitere Karen til Trondheim
for å gjøre stas på jubilanten.
Karen Mortensen ble hentet på Langfjordnes med den tidens Varangfly og
fløyet med rutefly fra Kirkenes til Trondheim. Karen hadde aldri sittet i et fly før
og ble hentet og returnerte samme dag
til Langfjordnes. Det må ha gjort et voldsomt inntrykk på Karen som ikke hadde
reist langt i sitt liv. En ung jente fra Kirkenes ledsaget Karen på turen til Trondheim.
Den 150 centimeter høye kvinnen
kom til Trondheim og fikk hilse på Kong
Olav og statsminister Einar Gerhardsen.
Nevøen Ragnar forteller at i alt ståket
hadde Karen spurt Erik Bye etterpå, da
de var for seg selv, hvem var han gamle
snille mannen hun hadde hilst på? «Å
det, det var statsminister Einar Gerhard-

vigslingen av Hop skolekapell: Karen Mortensen til høyre, fotografert 19. august
1928. Til venstre står Ella Mortensen. Bildet er tatt under vigslingen av Hop skolekapell.

Karen Mortensens toroms færing:
5 bordganger. Fargesetting: lyseblå og
rød. Et årepar og sneseil på bom plassert i
båten. Årene er antatt originalt tilhørende.
Båten ligger nå på Gamvik Museum. 





Foto: Ukjent

Foto: Bente Aust

I starten av året fikk fotoarkivet på
Troms og Finnmark fylkesbibliotek inn
en større fotosamling fra en av våre trofaste bidragsytere i Digitalt Museum,
Ragnar Mortensen. Hele 15 album landet på kontoret. Album fylt av livet i
Langfjorden både før og etter krigen,
men også bilder fra Ragnars eget liv.
Fotoarkivet skal digitalisere hele samlingen, før den blir sendt videre til Bente Aust i Langfjorden.
Ragnar Mortensen er en ivrig lokalhistoriker fra Langfjordnes og har bidratt i mange år med bilder og historier
til den lokalhistoriske nettsiden: http://
www.langfjordnes.com/39827755
Under ett av bildene Ragnar har lagt
ut på nettsiden skriver han:
«Jeg ble opplært av tante Karen til å
huske på historien bakover, og jeg bidro
litt med å ta bilder av menneskene i
bygda.»
I ett av albumene lå det en avisartikkel om Karen. Avisartikkelen var skrevet av en journalist fra Adresseavisen
og sto på trykk i 1962.
Her kom det fram at Norges eneste
kvinnelige fisker ikke hadde rett til fiskeripensjon selv om hun hadde drevet
helårsfiske i 50 år – fordi hun var kvinne! Hennes bror mottok pensjonen.
Karen fikk i stedet uførepensjon.

fORAN HUSET: Karen Mortensen foran
huset sitt på Langfjordnes.
Foto: Ragnar Mortensen

sen, det!» svarer Bye. Fjernsynet hadde
ikke gjort sitt inntog i Langfjordnes på
denne tiden, så Karen hadde bare hørt
sin statsminister på radio!
Karen var et ganske vanlig jentenavn i
bygda og mange fikk derfor kallenavn
for å skille dem fra hverandre. «StøvelKaren» ble brukt om Karen. Den lille damen på 150 centimeter måtte sannsynligvis også ta til takke med sjøstøvler laget for mannfolk og støvlene ruvet nok
på den vevre kvinnen.
Karen var ei selvstendig og sterk kvinne. Statistisk sentralbyrå kan bekrefte at
Karen Mortensen er registrert som helårsfisker og var den eneste kvinnen som
bedrev dette yrket på heltid.
Karen som startet fiske sammen med
sin far, seinere med sin bror, før hun
skaffet sin egen båt, har også bygd sitt
eget hus og naust på Langfjordnes. Etter
krigen kjøpte hun restmaterialer av en
nabo og satte i gang. Da huset sto ferdig
erklærte lille Ragnar at han ville flytte
inn hos sin tante Karen. Og der fikk han
noen veldig fine år.
Karen døde i 1966, året etter at hun
fikk hilse på kongen, statsministeren og
Erik Bye.

Konfirmant: Karens konfirmasjon 29. juni 1909 Langnes, Tana. Karen til venstre sittende. Hennes søster Inger stående ved siden av.
Foto: Fotograf J. Larsen, Vardø

Fa k ta o m L a n g fj o r d n e s :
●●Langfjordnes (nordsamisk: Goalsevuohppi) er ei grend i Gamvik kommune, i Finnmark.
Langfjordnes ligger på nordsiden av Langfjorden, rundt 7 kilometer vest for Digermulen.

●●I 2016 bodde det 7 personer i Langfjordnes. Det er ingen veiforbindelse til dit,
bare hurtigbåt fra Skjånes eller Smalfjorden i Tana kommune.
På sommeren kommer det slekt og venner til Langfjorden.

●●I 2016 ble Langfjordnesdagan arrangert med et storslått kulturprogram.

Langfjordnes bygdelag står for arrangementet og de har til og med eget hotellskip.
Bente Aust leder Langfjordnesdagan og har også bidratt med en lang artikkel
om Karen Mortensen i «Fra fjord og fjære II, fortellinger fra fjordområdet fortalt av folket»
utgitt for folkeakademiet Skjånes.

1962: Karen Mortensen fotografert i 1962.
Foto: Ragnar Mortensen

●●I dag er det bare Bente Aust som bor der året om.
Bente viderefører på mange måter den sterke arven etter Karen.
Selv har hun sagt at hun brukte hele ungdomstida på å lengte vekk fra Langfjordnes.
Men jo lengre hun var borte fra hjembygda ved Tanafjorden, dess sterkere ble hjemlengselen.
●●Bente har vært med i NRKs populære program «Der som ingen skulle tru ...»

