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Inviterte bygda til å vise fram gamle bilder

Gamle bilder engasjerte til 
livlige diskusjoner på 
Neiden grendehus lørdag 
15. september.

Evy AndErsEn og  
sonjA siltAlA
Finnmark fylkesbibliotek

Solbjørg Mikkola hadde invitert folk 
fra bygda til å komme med sine gamle 
fotografier og fotoalbum for utlån til 
skanning og bevaring av digitale kopi-
er i Finnmark fylkesbiblioteks fotoar-
kiv. Alt det skannede materialet fra 
Neiden vil bli bearbeidet og det vik-
tigste fra hver serie skal etter hvert 
publiseres i Digitalt Museum under 
Finnmark fylkesbiblioteks portal.

Fylkesbiblioteket har bevaringsan-
svar for foto i hele Finnmark og har to 
fagstillinger som jobber med fotoarki-
vet. Arkivet inneholder rundt 130.000 
fotografier, med hovedtyngde på det 
eldste fotomaterialet. Derfor satses 
det nå på å samle inn materiale fra 
1950 og frem til ca. år 2000. Vi håper 
at folk skal bli mer bevisst verdien av 
bilder fra denne tidsperioden nå som 
fotografiet er blitt digitalt. 

I alt 13 personer møtte opp i Neiden 
med sitt private fotomateriale.  Evy 
Andersen og Sonja Siltala fra fotoarki-
vet hadde med seg to bordskannere 
og i løpet av seks timer skannet de to 
til sammen over 200 bilder mens eier-
ne av bildematerialet satt rundt bor-
dene, skravlet og skrevet ned viktig 
informasjon om bildenes historie. 
Den gamle matsalen ble fylt av lyden 
av ivrig diskusjon om navn, steder og 
familierelasjoner ispedd duren av 
monotone skannere. Vår erfaring er at 
direkte kontakt med eiere av fotoma-
terialet gir sikrere og fyldigere infor-
masjon om innholdet – dette er med 
på å gi bildene liv og innhold – og his-
torisk verdi for ettertiden. Samtidig 
kunne vi fylle ut kontrakter og signe-
re for bruksrett og eierskap, noe som 
også var praktisk for både oss og eier-
ne av bildematerialet. Materialmeng-
den var så stor at Andersen og Siltala 
måtte låne med seg det resterende 
bildematerialet til Vadsø for å fortset-
te digitalisering i fotoarkivet. Så fort 
det er gjort får eierne selvsagt bildene 
sine trygt i retur med en digital kopi. 

Et spesielt sterkt bilde kommer fra 
Mikkola-familiens album. En tysker 
dukket opp på gården Mikkelsnes i 
Neiden, sittende til hest. Han ga be-
skjed om nært forestående brennin-
gen av flere bygg på Gården Mikkels-
nes til gårdeier Aksel Konrad Mikkola. 
Mikkola sees stående med hendene i 
lommene og tar imot beskjeden han 
får. Bildet illustrerer dramaet på flere 
nivåer, ikke minst viser den med all 
tydelighet overmakten tyskerne ut-
øvde under krigen. At tyskeren sitter 
til hest med pisk virker også skrem-
mende i seg selv. Og at fotografen har 
hatt åndsnærværelse til å fotografere 
øyeblikket er helt unikt – det blir et 
«metabilde» over tyskernes beskjed 
om brenningen og evakueringen av 
Finnmark i 1944. Dette øyeblikket har 
mange mennesker opplevd eller fått 
fortalt fra sine slektninger.

To andre bilder viser Gullbryllups-
dagen til Kathinka og Aksel Mikkola, 
fotografert på Mikkelsnes 27.juli 1965. 
På det ene bildet sees seks av døtrene 
Mikkola kledd i finstasen og i farger 
som forteller noe om tidsperioden bil-
det er tatt i. Fra venstre: Ingrid Johan-
nesen, Marine (Bolla) Smuk, Synnøve 
Olsen, Gudrun (Guri) Olsen Lie, Kari 
Havreberg og Herlaug Digre. 

Det andre bildet fra stua på Mik-
kelsnes viser Storm Mikkola, Sverre 
Olsen Lie, Aksel og Kathinka samt 
Knut Mikkola samlet i stua. Vi synes 
disse bildene er et godt eksempel på 
bilder vi gjerne ser mer av i arkivet! Og 
bildet på veggen henger fortsatt i stua 
på Mikkelsnes. 

Møtet i Neiden var et pilotprosjekt 
for oppsøkende innsamlingsvirksom-
het som Fylkesbiblioteket har planer 
å jobbe videre med i 2019-2020. Vi 
skal reise til småsteder i Finnmark for 
å oppsøke nytt fotomateriale fra om-
råder som er lite representert i arki-
vet. Masi, Båtsfjord, Børselv og Has-
vik er blant annet steder Andersen og 
Siltala ønsker å besøke for å innsamle 
fotomateriale på samme måte som i 
Neiden.

Et annet og svært viktig resultat av 
den oppsøkende innsamlingsvirk-
somheten er også å øke folks bevisst-
het om verdien av det private fotoma-
terialet som dokumenterer hverdags-
liv og historiske hendelser på alle ni-
våer i vårt vidstrakte fylke.

studerer: Laila Bjørkly studerer bilde med forstørrelsesglass i grendehuset i Neiden.

gamle fotografier: Fra venstre: Sonja Siltala (fra Finnmark fylkesbibliotek), 
Solbjørg Mikkola (kontaktperson i Neiden) og Evy Andersen (fra Finnmark fylkesbibliotek). 

andre verdenskrig: Varsel om brenning på Mikkelsnes i 1944.

Alle dagers ende av Jenny Erpenbeck 
Samme hovedperson dør fem ganger. Ja, det er mulig. 
Jeg-personen i Alle dagers ende gjør nettopp det. 
Gjennom et intermezzo mellom hvert kapittel får man en 
kontraforklaring der 
personen overlever. Altså i 
stedet for å dø som 
spedbarn i første kapittel, 
overlever jenta ved hjelp av 
å bli kjølt ned i løpet av 
intermezzoet, og fortellin-
gen fortsetter. På den 
måten får vi følge jeg-
personen gjennom et 
Europa preget av krig og 
uro, utrygghet og mulighe-
ter. 
Romanen tar oss gjennom 
vår tids nyere historie. Den 
begynner i Gallia ved forrige århundreskiftet, fortsetter 
gjennom krigstidens Wien, Stalins Moskva og frem til 
dagens Berlin. 

Erpenbeck beskriver øyeblikkene som gjør at livet 
følger en bestemt retning og skjebnen som oppstår i 
samspillet mellom historie, person og ren tilfeldighet. 
Kapitlene er ganske ulike hvor noen flyter godt, mens 
andre er mer stakkato. Dette er en roman for de som er 
historisk interessert eller liker en litterær utfordring.

En himmel full av skyer av Arne Svingen
Arne Svingen har klart det igjen! En himmel full av skyer 
er en original og grensesprengende roman for unge.
11 år gamle Henrik har fått den verste beskjeden av legen 
noen kan få. Han har 
uhelbredelig kreft og bare 
ett år igjen å leve. Hva skal 
han gjøre nå? Henrik 
bestemmer seg for å redde 
verden. Og han har det 
travelt! Han legger derfor 
en plan for hvordan han 
skal få mer oppmerksom-
het og engasjement rundt 
miljøsaken og med seg på 
laget har han fått statsmi-
nisterens datter.
Dette er en spennende, 
humoristisk bok som 
engasjerer om et viktig og aktuelt tema. 
Boka er nominert til ARK barnebokpris 2018.

Sytten av Juha Itkonen
Hvem eier sannheten? Har forfatteren rett til å bruke 
materiale fra sitt eget, og dermed også fra andres liv, som 
stoff i sin kunst? Og hvilket ansvar har forfatteren for de 
som opplever å bli en karakter i en roman?

Første delen av romanen 
Sytten er en selvbiografisk 
fortelling om sytten år 
gamle Henrik som bor i en 
liten by ikke så langt fra 
Helsingfors. Gjennom 
sommerjobben på et 
kjøpesenter kommer 
middelklassegutten med 
litterære ambisjoner i 
kontakt med mennesker 
fra en annen type bak-
grunn. Den kulturelle 
konteksten er unge menns 
Finland på nittitallet. Andre 
del er skrevet tjue år senere, av samme mann. Nå er han 
prisbelønt forfatter, og har utgitt sin selvbiografiske 
roman «Sytten» – den boka vi først leste.

Parallelt fortelles historien om Päivi. Päivi får tak i den 
nyeste boken «Sytten» av suksessforfatteren Julius Ilonen. 
Hun gjenkjenner mennesker og miljøer i boka, som 
handler om hennes tidligere arbeidsplass og mennesker 
som jobbet der for 20 år siden. Julius Ilonen har skrevet en 
roman om sin ungdom basert på virkeligheten, men hans 
fortelling stemmer ikke med Päivis minner fra nittitallet.

Juhu Itkonen kommer til Finnmark internasjonale 
litteraturfestival senere i år.

Bibliotekets 
hjørne:

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

Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteratur- og kulturstoff til glede for Finnmarkens lesere.
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studerer: Laila Bjørkly studerer bilde med forstørrelsesglass i grendehuset i Neiden.

Andre verdenskrig: Varsel om brenning på Mikkelsnes i 1944.

gullbryllupsdAg: Gullbryllupsdagen til Kathinka og Aksel Mikkola. 
Fra venstre: Ingrid Johannesen, Marine (Bolla) Smuk, Synnøve Olsen, Gudrun 
(Guri) Olsen Lie, Kari Havreberg og Herlaug Digre. 

stuA på Mikkelsnes: Vi ser Storm Mikkola, Sverre Olsen Lie, Aksel og 
Kathinka samt Knut Mikkola samlet i stua.

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


