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Bibliotekets 
hjørne:

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

Lappjævel
Kathrine Nedrejord
Det er 1950-tallet, Samuel begynner på internatskole, og 
siden han er samisk er han nederst på rangstigen. Samuel 
prøver å være mindre samisk, han ønsker å være som alle de 
andre. Han savner sine foreldrene, men han vil likevel 
glemme dem og kulturen sin. 

Lappjævel er en fortelling om arv, tilhørighet, identitet og 
lengsel. Forfatter Kathrine Nedrejord har skrevet en historie 
om hvordan fornorskingspolitikken gjorde seg gjeldende på 
internatene i Troms og Finnmark.

Det vi skriver ned av lokal-
historie, det vil leve videre. 
Kanskje fikk du Varanger år- 
bok eller Vardø årbok i jule- 
gave? Det anbefales varmt å 
lese lokalhistoriske årbøker. 
Kanskje lærer du noe nytt 
om plassen du bor på?
Helga K. Pettersen
Rådgiver Finmarksbiblioteket 
Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Finnmarksbiblioteket ved Troms og 
Finnmark fylkesbiblioteket vil takke alle 
årbokredaksjoner rundt om i fylket vårt, 
for den jobben dere gjør. Dere er en stor 
bidragsyter til å skrive ned historien om 
Finnmark. Dere bidrar til at lokalhisto-
rien ikke blir glemt, og skaper stolthet for 
hvor man kommer ifra. Et lite tips, ditt 
folkebibliotek har bøker om lokalhistorie 
fra din kommune. Bruk biblioteket!

varanger årbok 2020  
Nye tider i varanger
Fokuset i Varanger årbok 2020 er tiden 
etter gjenreisninga og fram mot tusen-
årsskiftet. Artikler om næringsutvik-
ling, om nye tider i arbeidslivet, om 
ungdomskultur og ungdomsopprør, om 
utvikling av idrett og kulturliv og den 
«kalde krigen» i Varanger. Poesi er også 
blitt en naturlig del av årboken.

Varanger årbok 2020 har god kvalitet i 
sine artikler, og det er flott å se mangfol-
det av bidrag. Det å forene hele Varanger 
i en årbok er et stort stykke arbeid. Fra 
forordet, skrevet av den første redaktø-
ren av Varanger årbok, Valdemar Han-
sen: «Vi håper denne årboken skal bli et 
møtested for alle som er interessert i Va-
rangers historie, i det som skjedde en 
gang og det som hender i dag» Det at 
2020 utgivelsen er nr. 40 i rekken, er im-
ponerende og det viser at årboken bi-
drar til det å være et møtested for lokal-
historie i hele Varanger. 

Årbok for vardø 2020  
Havet gir – Havet tar
Temaene i årboken løfter fram havet som 
kilde til ressurser, og behovet for bære-
kraftig ressursforvaltning, samt risikoen 
ved å ferdes på havet som fisker. Mange 
på sjø og land har skapt levebrød på ha-
vets ressurser. Men havet har også nåde-
løst krevd en høy pris av lokalbefolknin-
gen i Vardø kommune. Årboken er om-
fangsrik og har mange gode artikler om 
kystlivet i nåtiden og fortiden. Det er bra 
at Årbok for Vardø har så mange bidrags-
ytere, det viser et lokalsamfunnet om 
slår ring om lokalhistorien sin.

Altaboka 2020  
Byen som møtested 
Altaboka ønsker å være den naturlige 
kilden for altaværinger å finne svar på 

Årbøker – gir evig 
liv til lokalhistorien

Årbøker: Årbokredaksjonene rundt om i fylket er en stor bidragsyter til å skrive ned historien om Finnmark. 

Nils ja Magga
Terje T. Wollmann, Kristian Karlsen
Nils ja Magga er en tegneserie for barn og unge, som er 
utgitt på både på kvensk og samisk språk.

Tegneserien forteller om når mor og far skal ut å kjøpe 
gave, da må onkel komme å passe barna, Nils og Magga. Det 
skjer spennende ting når onkel passer på, hvor minner og 
fantasi går om hverandre i skjønn forening.

«Näin se oon ku eno passaa meitä» Sånn går det når onkel 
passer oss. 

lokalhistoriske spørsmål, hvor de finner 
spennende og viktige historier fra nær-
området, og skaper lokalhistorisk for-
ståelse og innsikt. I årets bok har de gått 
for å fortelle om hvilken arrangementer 
Alta lager og byen som møtested. For å 
nevne noen av innholdet av artiklene er 
Alta turneringen, Finnmarksløpet og ut-
vikling av Alta sentrum. Det fortelles 

godt om nåtidens Alta, om hvordan ar-
rangementene påvirker bolyst og glede. 

Porsangerfolket  
– Årbok for Porsanger 2020
Årbok for Porsanger har et variert og godt 
innhold. Nevner noen artikler: «Døds-
brannen i Kolvik», samt flere artikler om 
Kolvik, «Å komme sammen – En historie 

om Karen Nielsen engasjement i Indre Bil-
lefjord», og «Krig, bløtkake og sauna». Det 
er historier spredt fra hele Porsanger kom-
mune. Mattradisjoner tas også med, med 
en oppskrift på tyttebærkake. 

Dette var fire omtaler av årbøker, men 
det utgis flere i Finnmark. Bruk folkebi-
blioteket ditt, hvis du ønsker å lese mer 
fra ditt nærområde.


