
29Finnmarken Fredag 27. mai 2022 folkeliv

Bibliotekets 
hjørne:

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

Luottat sániin – Spor i ord  
av June Sommer Strask og  
Nina Marie Andersen
I denne flotte tospråklige eventyrboka kan 
du møte dyr, mennesker og underjordiske 
vesener fra 
samisk 
mytologi. Vil 
du lese om 
hvordan 
edderkoppen 
hjelper 
mennesker å 
skjule seg, eller 
om krangelen 
mellom kua og 
reinen? Noen 
av fortellin-
gene er 
kortkorte, noen er litt lengre, de er skumle, 
morsomme eller merkelige. Men alle er 
over hundre år gamle og kalles for skapel-
sessagn eller opphavssagn. De handler om 
hvordan folk, dyr og liv ble til. Og hvis du vil 
øve deg på samisk eller norsk så står de to 
språkene side ved side. Nydelig illustrert av 
Nina Marie Andersen.
Skrevet av Ellen Berg Larsen, Troms og 
Finnmark fylkesbibliotek

Hjemsøkt av Christoffer Lamøy
Liker du å bli skremt når du leser? Da er 
dette boka for deg! Henrik og familien 
flytter til ei lita 
øy i nord, til et 
gammelt hus 
med mystiske 
lyder. Henrik 
føler seg 
overvåket, og 
lillebror Gard 
oppfører seg 
stadig mer 
merkelig. Når 
Henrik forteller 
folk i bygda 
hvor han bor 
blir de stille. 
Noe forferdelig 
har en gang skjedd i dette store, gamle 
huset, og det er i ferd med å skje på nytt. 
Kan Henrik og venninna Elfrida hindre det? 
En grøssende god fortelling som bør leses 
når det er lyst og du ikke er alene hjemme…
Skrevet av Ellen Berg Larsen,  
Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Minun pikku laulukirja/Min lille 
sangbok av Mari P. Keränen  
(redaktør og oversetter) og  
Ane Nordvik Hasselberg (ill.)
Hvordan ror man til fiskeskjær på kvensk? 
Denne flotte sangboka inneholder 16 
kjente 
barnesanger. 
Nå kan du lese 
og synge dem 
på kvensk 
også. I 
sangboka er 
det flotte 
tegninger, og ei 
ordliste 
bakerst om du 
er nysgjerrig på 
språket. 
Sommerles kan kanskje være en fin 
anledning til å lære litt kvensk? Denne boka 
kan du synge og lese fra til småsøsken eller 
besteforeldre. God sangstund!
Skrevet av Ida Zachariassen Sagberg, 
Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Bibliotekene i fylket 
er nok en gang klar for 
å følge barna gjennom 
sommerens vakreste 
eventyr: Lesekampan-
jen Sommerles som 
starter 1. juni. 

Mona A. fonnes,
Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Nytt i år er at alle barna som 
ønsker det nå kan lese Som-
merles-fortellingen ikke bare 
på nordsamisk, men også 
sørsamisk og lulesamisk, i til-
legg til nynorsk og bokmål. 

Eventyr på rømmen
Årets Sommerles-fortelling 
legges som vanlig ut litt og 
litt på Sommerles.no, ett ka-
pittel i uken. Også i år hand-
ler det om Asbjørn og Astrid, 
og igjen er det forfatteren 
Mari Moen Holsve som har 
skrevet fortellingen. Den he-
ter «Eventyr på rømmen». Ut 
fra bildene som er lagt ut ser 
det ut som at Asbjørn og As-

trid kommer til å møte både 
kjente og ukjente eventyr-
skikkelser. Husk at å lese den 
spennende Sommerles-for-
tellingen også gir poeng i le-
sekonkurransen!

Viktig med synlighet
Ragnhild Måsø og Unni Tros-
ten på Tana bibliotek har i fle-
re år jobbet målrettet med 
Sommerles for å formidle le-
seglede på både samisk og 
norsk. I tillegg til litteratur-
formidlingen som skjer gjen-
nom hele året har de Som-
merles-utstilling i bibliote-
ket, besøker skolene, og hol-
der en forrykende Sommer-
les-fest med fine premier til 
heldige lesere. «Vi premierer 
de som leser samisk – de er 
med på en ekstra trekning av 
iPad,» forteller Måsø. «Dette 
gjør at barn og unge blir opp-
muntra til å lese bøker på sa-
misk og vi håper at de der-
med leser Sommerles-fortel-
lingen også på samisk.» 

Nytt i år er at Sommerles-
fortellingen kommer på tre 
samiske språk. «Samisk får 

høyere status når den blir 
brukt i en landsomfattende 
leseaksjon,» fastslår Måsø. 
Fortellingen har vært over-
satt til nordsamisk før, men 
det er første gang den legges 
ut på tre samiske språk. «Det 
kommer relativt mange nye 
bøker for nordsamiske barn, 
men for sørsamiske og lulesa-
miske barn er ikke situasjo-
nen så lys. Derfor synes jeg 
det er kjempeviktig at Som-
merles-fortellingene kom-
mer på de språkene også,» 
sier Trosten. Det er Sametin-
get som har gjort de tre over-
settelsene mulig. 

Hva er Sommerles?
I 2021 var over 160 000 barn 
med på Sommerles i Norge. 
Sommerles er godt kjent i 
Troms og Finnmark. Kam-
panjen er for alle barn på 
barnetrinnet, fra de som skal 
starte i 1. klasse, og til og 
med året barna skal starte på 
ungdomsskolen. All bokle-
sing, lytting til lydbok og 
høytlesing gir poeng som de 
kan registrere på sommer-

les.no. Poengene kan de bru-
ke til å få premier som de 
henter på bibliotekene. 
Kampanjen varer fra 1. juni 
til 31. august. 

Turné i fylket
Noen bibliotek inviterer også 
barna til avslutningsfest med 
Mari Moen Holsve i septem-
ber. Det er stas å møte forfat-
teren bak fortellingen vi har 
lest hele sommeren! Noen bi-
bliotek vil få et besøk, og an-
dre bibliotek i fylket vil kun-
ne vise ett av Marits arrange-
ment på storskjerm i bibliote-
ket. Følg med på ditt lokale 
bibliotek for å se hvordan 
Sommerles markeres der. 

Nyheter om samisk 
litteratur
For voksne og barn som øn-
sker å lese mer samisk kan 
Samisk bibliotektjeneste gi 
mange gode litteraturtips. På 
nettsiden samiskbibliotek-
tjeneste.tromsfylke.no omta-
les mange nye bøker som du 
kan kjøpe i bokhandler eller 
låne via ditt lokale bibliotek. 

Sommerens vakreste 
eventyr – nå på  
tre samiske språk

SommerLeS: Nytt i år er at alle barna som ønsker det nå kan lese Sommerles-fortellingen ikke bare på nordsamisk, men også sørsamisk 
og lulesamisk, i tillegg til nynorsk og bokmål.


