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Finnmarken

Under Nordlyset

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

– Guovssahasa Vuolde

Under Nordlyset: Består av korte forfatterturneer og strømming av forfatterbesøk i Troms og Finnmark.

Fylkesbiblioteket har den
siste tiden jobbet med et
prosjekt som heter Under
Nordlyset som består av
korte forfatterturneer og
strømming av forfatterbesøk i Troms og Finnmark.
Mads Munkvold

Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Prosjektet har også gjort det mulig å tilpasse seg koronatiden hvor man fortsatt
kan dele, men samtidig bør være varsom i forhold til storstilt mye reising og
veldig store enkeltarrangement. Prosjektet varer fra oktober 2020 til mars
2021 og er finansiert av Nasjonalbiblioteket, Sametinget og fylkesbiblioteket
selv.
Forfatterbesøkene kan oppleves av publikum i bibliotekene, enten fysisk, eller
strømmet fra et annet bibliotek og vist på
storskjerm. Gjennom tiltaket kan vi tilrettelegge for ulike målgrupper og prøve
ut strømmedeling mellom bibliotekene.
Endre Lund Eriksen:
Hvordan jeg tjente
min første million
Alle vet at Robin er
homo, men han
kommer ut av skapet
til sin radikale familie:
Som Høyre-medlem!
Når ordføreren – og
ordførerens kjekke
sønn Christian Fredrik
– flytter inn i nabohuset, tar Robin opp et
hemmelig lån i farens navn for å bli aksjespekulant og vinne Christian Fredriks
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Ved å strømme i sanntid fra ett bibliotek
til et annet, og ved å gjøre arrangementene eksklusivt tilgjengelige for bibliotekene og bibliotekenes gjester, håper vi å bevare og styrke det lokale biblioteket som
møteplass. I tillegg til pakken med strømmede arrangement, har enkelte bibliotek
fått tilbud om fysiske besøk gjennom
mindre turneer.
Ulike bibliotek har ulike utfordringer
og muligheter til å ha arrangement i sine
bibliotek, og i dette tilbudet kan hvert enkelt bibliotek tilpasse mye selv. De kan
for eksempel koble dette til andre lokale
hendelser i sitt bibliotek, legge opp til enkel servering, utstillinger, samtaler og lignende. Det er mulig for gjestene å stille
spørsmål direkte til forfatteren som
strømmes, og få svar.
Det har vært en lærerik høst, som startet med flere arrangement knyttet til samisk språkuke i oktober. Beate Heide og
Berit Alette Mienna leste høyt på både
nordsamisk og norsk fra den samiske billedbarneboken Nammalávlla, og det ble
strømmet fra Tromsø bibliotek og byarkiv. Edel Marit Gaino leste spøkelseshistorier fra Dološ balddonasat strømmet
fra Alta og Siri Broch Johansen leste høyt

fra og fortalte om boken Reivvet
kommišuvdnii/Brev til Kommisjonen fra
Sør-Varanger bibliotek.
En erfaring vi tar med oss er at å strømme samiske forfattermøter for barn, kan
være en god måte å nå fram til kjernemålgrupper og la de få oppleve sitt morsmål
på biblioteket. Istedenfor at én samisk
barnehage får oppleve ett arrangement
på sitt bibliotek, kan mange oppleve det
samme arrangementet samtidig på sine
lokale bibliotek, med hyggelige rammer
rundt.
Vi formidler også norske forfattere
som del av prosjektet, og nå i adventstida
kunne man få med seg Hans Olav Lahlum
ved Tromsø bibliotek og byarkiv, strømmet live fra Tromsø bibliotek og bymuseum med sin seneste bok om det amerikanske presidentvalget, Trump, Biden –
Slaget om USA. Det ble et svært interessant og underholdende foredrag om
amerikansk politikk.
I tillegg til strømmede arrangement
har Jens Martin Mienna vært på en liten
turné med barneboken Halloween i den
tospråklige barneserien om Nilla og Atekatt/ Nilla ja Ádegáhttu, Siri Broch Johansen på Tana bibliotek med Reivvet

kommišuvdnii i samtale med Harald Gaski på nordsamisk og Tone Elvebakk og
Janne Olsby med barneboken Elle
og Ándá er redd ruohttagállis i Kåfjord.
Til sammen har i høst 217 barneskoleelever sett arrangement fysisk og 125 elever sett livestrømming i et bibliotek. Totalt
har nesten 320 sett arrangement fysisk
og 190 sett strømming i sitt bibliotek.
På nyåret er vi klare for flere arrangementer. 27. januar skal Sigrid Agnethe
Hansen snakke om sin debutroman Ser
du dette? som strømmes fra Tromsø bibliotek og byarkiv, Endre Lund Eriksen
strømmes fra Sør-Varanger bibliotek 18.
februar, Monika Steinholm snakker om
sin nye bok Ikke akkurat Lykke og strømmes fra Alta bibliotek 18. februar, Ørjan
Nordhus Karlsson snakker om thrilleren
Hvit armada 4. mars som strømmes fra
Senja bibliotek og til slutt skal Per Anders
Todal bokbades om boken Havlandet
som strømmes 18. mars fra Senja bibliotek.
Kontakt ditt lokale bibliotek for å finne
ut om de vil ha et litterært strømmearrangement!

kjærlighet. Språket er godt, muntlig og
lett å lese og det er mye driv i handlinga.
Boka er skrevet for ungdom fra 12-16 år,
men humoren og samfunnssatiren gjør
den aktuell også for voksne lesere. Anbefales!

Sognefjorden, fra det
overdådige skreifisket
ved Røst til de siste
hvalfangerene i
Nordsjøen. Boka
forteller historia om de
første seljegerne som
padla opp langs
kysten, om havstrømmene som gir Norge
milde vintrer og enestående fiskerikdom, og
om klimaendringene og havforsuringa som
endrer livet i sjøen. Det er en stor og rik
fortelling om havet!

Siri Broch Johansen:
Brev til kommisjonen / Reivvet
kommišuvdnii
Siri Broch Johansen
skriver personlige brev
til Sannhets – og
forsoningskommisjonen. Ikke bare på vegne
av seg selv og sin egen
fortelling, men også fortelling til mange samer,
og på vegne av samene. Særlig er temaene i
brevene knyttet til det samiske språket som er
forfatterens hjertespråk, men ikke morsmål.

Per Anders Todal: Havlandet
Havlandet beskriver det mangfoldige
landskapet under havflaten, de ulike
havområdene og hvor viktige de er for
menneskene. Per Anders og hans bok tar oss
med på lange reiser, fra trålerne i det
stormfulle Barentshavet til brislingjakt i

