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Bibliotekets 
hjørne:

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

Thomas Enger:  
Birolaš árbi – Den onde arven
Birolaš árbi er en ungdomsroman skrevet av 
Thomas Enger, oversatt til nordsamisk av Lill 
Hege Anti. I 2014 vant den Uprisen. Tema i 
boka er både mobbing, vennskap, familie-
hemmeligheter og arv, og med trekk både 
fra krim-, thriller- og fantasysjangeren er 
dette en klar crossover-roman. 

I gamle dager lærte ungene i Sápmi at de 
ikke skulle erte nordlyset, for da kunne det 
komme og ta deg, eller det kunne skje andre 
grusomme ting. Og det er akkurat når 
nordlyset blafrer over himmelen i nærheten 
av byen Holloway i England at det skjer noe 
som endrer livet til 16 år gamle Julie Moore.

Langt inne i Uhuriaskogen blir Julie 
tiltrukket av et underlig lys, og så faller hun 
nedover. Hun våkner etter et par dager, da er 
brillene hennes knust. Men hun ser likevel, 
og hun har fått uante krefter. Hun har 
funnet en mystisk gjenstand – en penn i et 
skrin – som både kan få henne til å se 
usynlige ting og gjøre henne sterk. 

Når hun kommer tilbake til bestefaren, 
som hun bor sammen med i fattigslige kår 
utenfor Holloway, merker hun snart forand-
ringer. Utenfor huset sitter det 13 ravner. På 
skolen konfronterer hun de som i alle år har 
mobbet henne. Julies bestevenn, katten 
Rudolf, blir redd henne. Og hennes beste og 
betrodde lærer, Charles Froggle, forsvinner. 
Har dette noe med den magiske pennen å 
gjøre? Det dukker etter hvert opp gamle 
familiemedlemmer hun ikke visste om. Hva 
skjedde egentlig med familien hennes? 
Hvorfor er det så mye snakk om tvillinger? 
Hvem er 'Den røde dame'? Og hva skjedde 
under nordlyset den kvelden? Erta hun det? 

Romanen begynner med en kort prolog 
som ser ut som en dagbokside, og som 
egentlig starter litt uhyggelig: «Odne 
gávnnahin ahte lean jápmán» – «I dag fant 
jeg ut at jeg er død». Dette får meg til å 
undres. Hvem er det som skriver? Er det en 
bok om de levende eller de døde? 

Etter prologen begynner hovedfortellin-
gen, der hendelsesforløpet er kronologisk. 
Enger bruker noen kapitler på å la oss få et 
innblikk i Julies liv, vi må lese en del sider før 
den første virkelig dramatiske hendelsen 
skjer og boka begynner å «ta av». 

Innholdsmessig har den noen få logiske 
brudd, men mange cliffhangere og mye 
mystikk og overraskelser får spenningskur-
ven til å stige og skape et driv i romanen som 
gjør at det blir vanskelig å legge den fra seg. 
Julie blir litt flatt framstilt, vi kommer ikke 
ordentlig på innsiden av henne. Kanskje blir 
hun for sterk og selvstendig til å virke helt 
troverdig selv om dette er fantasy? Det gjør 
likevel ikke boka mindre spennende. 

Hvorfor Enger har lagt handlinga til 
England, og bruker engelske steds- og person-
navn, er ikke helt klart. Slik jeg ser det kunne 
handlingen egentlig vært lagt hvor som helst 
i det nordlige Europa så lenge det er mulig å 
oppleve nordlyset der. Boka slutter med en 
epilog som oppsummerer de dramatiske 
hendelsene som skjer og tida etter disse – og 
den ender med en cliffhanger som får oss til å 
tenke at det må komme noe mer.

På samisk flyter boka bra språklig, det 
bekrefter samiskspråklige ungdommer jeg 
har diskutert boka med. Det er ikke mange 
vanskelige ord, og teksten har et godt driv. 
Korte kapitler og store fonter er et pluss for 
bøker til ungdom som går på ungdomssko-
len og i første klasse på videregående skole. 
Birolaš árbi er et godt tilskudd i et marginalt 
bokmarked for samiskspråklig ungdom. 
Nina Ødegaard, Sámi joatkkaskuvla 
Kárášjogas – Samisk vgs. Karasjok

Skolebibliotekarene 
ved de videre- 
gående skolene i 
Finnmark har denne  
måneden fått dispo-
nere «Bibliotekets 
hjørne».

Frøydis ToTland og 
BenTe Myreng KrisTensen 
Alta vgs.

Vi samarbeider tett og godt 
om å gi et så godt tilbud som 
mulig til alle elevene.

Sosial møteplass  
og læringsarena
For mange elever er bibliote-
ket et sted å treffes for å gjøre 
skoleoppgaver alene eller 
sammen med andre, en mø-
teplass for nye og gamle be-
kjentskaper, og et sosialt fri-
sted i skolehverdagen. I dette 
rommet er bibliotekaren den 
trygge, tilgjengelige voksne 
som veileder i verdens små 
og store spørsmål. Bibliote-
ket er en læringsarena for alle 
elever i skolen. Bibliotekaren 
bruker sin kompetanse for å 
legge til rette for ulike behov 
og interesser, for eksempel 
ved å formidle litteratur i for-
skjellige sjangre og av ulik 
vanskelighetsgrad. 

Leseferdigheter  
og leseglede
Leseferdigheter er viktig for 
læring. Med god relasjon til 
eleven, og kunnskap om litte-
ratur og formidling, kan bibli-
otekaren finne rett bok til rett 
person til rett tid og bidra til å 

skape leseglede. En tekst som 
berører og engasjerer gir oss 
lyst til å lese mer. Skal man bli 
en god leser må man trene, 
dvs. lese mye, da må man 
også ha tilgjengelig litteratur. 
I biblioteket møter ungdom 
skjønnlitteratur i fysiske bø-
ker i bokhyllene og digitalt i 
appen BookBites. Tekster for-
midles i skolen av lærere og 
bibliotekarer, – og enkelte 
ganger av forfatteren selv.

Lærebøker
Bibliotekaren er ansvarlig for 
å kjøpe inn, organisere og 
formidle læremidler og læ-
ringsressurser til elever og 
lærere. Elever med spesielle 
behov skal få tilpassede lære-
midler. Målet er at alle skal ha 
gode verktøy for læring, en-
ten verktøyene er digitale el-

ler i papirformat. Bøker i pa-
pir er slett ikke avleggs i sko-
len, mange lærere og elever 
foretrekker faktisk fremdeles 
disse. Forskning viser også at 
det kan være lettere å forstå 
og huske lengre tekster når 
en leser dem på papir.

Kilder og falske nyheter
Dagens elever har et hav av 
informasjon å ta av til bruk i 
skolearbeidet. Begrepet fal-
ske nyheter (fake news) er et-
ter hvert blitt godt kjent. I da-
gens verden må vi alle være 
kritiske til det vi leser. Infor-
masjonssøking, bruk av kil-
der og kildekritikk jobber bi-
bliotekarene mye med. Vi in-
formerer gjennom digitale 
medier og underviser både 
klasser, enkeltelever og lære-
re. I ny læreplan som innfø-

res fra høsten 2020 er kritisk 
tenkning et sentralt begrep.

Koronatider – stengte sko-
ler og fokus på digitale res-
surser 

Også for bibliotekarene har 
hjemmekontor vært virkelig-
heten den siste tiden. Fokus 
har vært på å formidle digita-
le lærebøker, romaner, fagbø-
ker og andre læringsressurser 
til elever og lærere. Mange 
forlag har gjort alle digitale 
læremidler gratis tilgjengelig 
ut skoleåret, og Nasjonalbi-
blioteket har åpnet for fri til-
gang til tusenvis av aviser og 
bøker. I denne vrimmelen av 
informasjon har skolebiblio-
tekaren en viktig rolle med å 
finne, kvalitetssikre og for-
midle relevante kilder som 
kan brukes både til å skape le-
seglede, kunnskap og læring.

Hva skjer 
i skole-
biblioteket?

sosial møteplass: For mange elever er biblioteket et sted å treffes for å gjøre skoleoppgaver 
alene eller sammen med andre, en møteplass for nye og gamle bekjentskaper, og et sosialt fristed i skole-
hverdagen. Her fra Honningsvåg videregående skole.  Foto: AnitA ingebrigtsen

læremidler: Bibliotekarene er ansvarlig for 
å kjøpe inn, organisere og formidle læremidler og 
læringsressurser til elever og lærere.   
 Foto: HelgA Pettersen

ForFattermøte: Levi Henriksen på Kirkenes vgs. i forbindelse med litteraturfestival. Foto: FinnmArk Fylkesbibliotek


