16 folkeliv

Bibliotekets
hjørne:

Hardanger av Marit Eikemo
Skarp og vittig novellesamling. Selv om
Eikemos novellesamling heter Hardanger,
er temaene og
novellene
universell. Hun
skriver om store
ting gjennom små
forhold. For
eksempel kan en
novelle om en
bunadsskjorte
eller et feilsendt
nakenbilde få
leseren til å
reflektere rundt
selve identiteten
og livskampen til et menneske. Eikemo er
en skarp observatør, og novellene er
humoristiske. Boken handler om her og nå.
Om forskjeller på generasjoner, om
forventninger og roller, om relasjoner.
Eikemo har fått flere litteraturpriser, som
Mållagsprisen, Nynorsk litteraturpris, og
Amalie Skram-prisen.
Skrevet av Mona Fonnes, Troms og
Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø
Alt etter havet av Lasse W. Fosshaug
Kan små handlinger i Norge få store
internasjonale konsekvenser? Alt etter
havet er en unik
kombinasjon av
sjangre: Arbeiderroman fra Årdal,
og en dystopi om
Moskva i nær
fremtid. Fosshaug gjør både
bygd og storby
levende for
leseren. Han
bruker språket
effektivt, for hele
historien, med
fine skildringer, tankevekkende tema og en
sci-fi vri, er på under 170 sider. Det er
spennende kontraster også, mellom fortid
og fremtid, bygd og storby, mellom bokens
enkle språk og komplekse innhold. Dette er
boken for deg som er ute etter en original
roman av godt håndverk.
Skrevet av Mona Fonnes, Troms og
Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø
Ön / Vongozero av Jana Vagner
(Svensk/russisk tittel.
Ikke oversatt til norsk)
Spennende roman om en pandemisk
influensa. I 2011 skrev Vagner om en
pandemi som
kommer helt ut
av kontroll. Vi
følger en mor
som sammen
med et brokete
følge legger ut på
en lang reise for å
komme i sikkerhet. Boken er
spennende, og
rollefigurene
realistiske.
Romanen
psykologisk og ubehagelig, og viser
hvordan det er å være underveis – både i
betydningen på reise, underveis i en
pandemi, og underveis i livet. En serieversjon av boken er tilgjengelig på Netflix som
To the lake/Til innsjøen.
Skrevet av Mona Fonnes, Troms og
Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø
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Finnmarken

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

Litteraturfestival: Festivalkoordinator Ida Zachariassen Sagberg (bildet) og assisterende fylkesbiblioteksjef Sunniva Knutsen
fortalte om festivalplanene på Sør-Varanger bibliotek.

Finnlitt til hele fylket
I høst arrangeres
Finnmark internasjonale
litteraturfestival i Kirkenes.
16. juni lanserte festivalen
sitt program..
Ida Zachariassen Sagberg
Rådgiver ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek
og festivalkoordinator for Finnlitt
Troms og Finnmark fylkesbibliotek arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival sammen med mange samarbeidspartnere og støttespillere. SørVaranger bibliotek er vertskap for festivalen, og arrangementene vil foregå i bibliotekets 3. etasje, på Samfundshuset
og på lunsjstedet Amundsen.
Festivalen har invitert internasjonalt
kjente forfattere som norske Helga Flatland, finske Niillas Holmberg, svenske
Mikael Niemi og russiske Jana Vagner, og
en rekke andre forfattere. Noen av forfatterne deltar digitalt, andre fysisk. Til
sammen vil rundt 30 forfattere fylle Kirkenes og fylket vårt med litteraturopplevelser i de dagene litteraturfestivalen
foregår. Programmet i sin helhet finnes
på festivalens nettsider, www.finnlitt.no
med mer info om alle som deltar.

Underveis på mange måter

Tema for årets festival er «Underveis».
Det ble bestemt allerede i 2019, et tema
som kan omhandle reiser, relasjoner og
personlig utvikling, men har også blitt
et bilde på hele prosessen det har vært å
planlegge festival med de usikre forholdene en pandemi skaper.
Finnlitt er ett av fylkesbibliotekets
store formidlingstiltak i høst. Flere av
arrangementene vil strømmes til folkebibliotek i fylket, som får muligheten til
å vise festivalen på skjerm for sine gjester. Det gir oss en unik mulighet til å løfte fram festivalens innhold, og nå ut til
flere litteraturinteresserte. Bibliotekene
kan ta imot digitale arrangement og gjøre noe ekstra lokalt der det går an – Kan-

Deltar: Festivalen har invitert internasjonalt kjente forfattere som svenske Mikael Niemi
(bildet), norske Helga Flatland, finske Niillas Holmberg, russiske Jana Vagner og en rekke
andre forfattere.
skje inviterer de til visning i samarbeid
med kinoen? Kanskje inviterer de en lokal forfatter til å snakke om temaet for
programposten de strømmer? Noen få
arrangement vil også strømmes gratis
på festivalens Facebook-side.

Festivalstemning i Sør-Varanger

Det blir likevel ordentlig festivalstemning i vertsbyen Kirkenes, med arrangementer på Samfundshuset som ikke
strømmes. Det blir lunsjarrangementer
på Amundsen, og eksklusive små arrangement i bibliotekets tredje etasje, der
det vil være førstemann til mølla for de
som har festivalpass., og mulighet til å
booke plass på forhånd. Mange forfattere kommer til Kirkenes og vi gleder oss
til flotte kulturarrangement sammen og
unike litteraturmøter.

Bredt samisk og kvensk program

– I år er vi spesielt stolte over et bredt sa-

misk og kvensk program, sier Anne Toril
Eriksen Balto, fylkesråd for plan, økonomi og kultur, i ei pressemelding. – Festivalen har invitert mange finnmarksforfattere og forfattere med nordnorsk tilknytning, og samarbeider med både
Samovarteateret, Pikene på broen og
Beaivváš Sámi Našunálateáhter.
– Slik bidrar festivalen til den nordnorske litteraturstrategiens fire hovedmål: å styrke produksjon av nordnorsk
litteratur, nettverk og møteplasser for
forfattermiljøet; formidling av nordnorsk litteratur og samarbeidet mellom
ulike kunsttrykk. Denne strategien er en
del av den nordnorske kulturavtalen,
vedtatt av fylkestingene i Nord-Norge.
Festivalen går av stabelen 28.-30. oktober i Kirkenes, med offisiell åpning
lagd av Samovarteateret.
Billettsalget og programmet i sin helhet er lagt ut på festivalens hjemmesider: www.finnlitt.no

