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Bibliotekets 
hjørne:

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

Knytta til hytta  
av Magnus Helgerud
Vi nordmenn er et ordentlig hyttefolk. 
Men hvorfor bruker vi påskeferien på  
å gå i motbakke med bakglatte ski? 
Hvorfor 
bruker vi 
sommeren til  
å sage, spikre, 
sparkle og 
male? Er vi 
født sånn eller 
blitt sånn? 
Kort sagt: 
Hvorfor er vi 
så knytta til 
hytta? 
Journalist og 
idéhistoriker 
Magnus 
Helgerud inviterer oss med på en 
underholdende reise fra fjord til fjell i 
hytte-Norge, og på en kuriøs vandring i 
hyttelivets historie. Underveis møter vi en 
rekke fargerike karakterer.

Nå er dagen over  
av Heidi Bunæs Bang 
Sterk og rørende historie om det å miste 
et barn, og om å leve med ventesorg. Seks 
år gamle Martine gledet seg til å begynne 
på skolen. Men 
da første 
skoledag kom i 
august 2017, 
var seksårin-
gen så svekket 
av sykdom at 
hun måtte 
sitte i rullestol. 
Den store 
dagen ble ikke 
slik hun og 
familien hadde 
håpet på: 
Martine hadde 
fått en sjelden og uhelbredelig form for 
hjernesvulst som først og fremst rammer 
barn. Bare noen måneder etter skolestart 
døde hun. Hva gjør man når minstebarnet 
i familien får en dødelig diagnose bare 
fire år gammel? 

Fullmåne  
av Frode Eie Larsen
Mot, nysgjerrighet, vilje og vennskap! 
Både i Lillehavn og i nabobyen blir folk 
syke. Derfor spekulerer avisene, men 
legene har 
ingen svar. Kan 
det være et 
mystisk virus? 
Eller en 
epidemi? 
Samtidig gjør 
Hannah og 
Turbo en 
skummel 
oppdagelse: En 
etikett kom til 
syne. Den 
hadde et bilde 
av en hode-
skalle med to bein i kryss under. Hjertet 
begynte å slå raskere. Turbo, ikke drikk av 
vannet! ropte hun. Hannah er datter av 
den lokale politisjefen og har en nese for 
hemmeligheter. Samtidig satser hun 
knallhardt som juniorsyklist. Sammen 
med bestevennen Einar og hunden Turbo 
havner hun i nervepirrende situasjoner og 
løser spennende mysterier.

De seinere år har Finnmark 
hatt en stor økning i antall 
arrangement i folke- 
bibliotekene. 

av Finnmark Fylkesbibliotek

Økningen har kommet sammen med 
det økte nasjonale og lokale fokuset på 
bruk av lokale bibliotek som en sam-
funnsarena og er i tråd med ny revidert 
nasjonal biblioteklov fra 2013. 

Blant de 3 øverste nasjonalt
De seineste nasjonale komparative talle-
ne fylkesbiblioteket har er fra 2018, og de 
viser at pr. 1000 innbygger er antall fram-
møtte på selvoppsatte arrangement i de 
lokale bibliotekene i Finnmark høyt 
oppe. Det har vært varierte arrangement 
i fylket, fra litterære møter, til kakeopp-
skrift-treff, historiske foredrag, kode-
klubb, språkkafé og fra slutten av 2019 
har flere bibliotek, via fylkesbiblioteket, 
inngått samarbeid med Norges Sjakkfor-
bund og lokale sjakklubber. 

Kulturrelaterte arrangement har vært 
det ledende, men det har også vært av-
holdt en del opplæring og kurs og lokal-
samfunnsdebatter. 

Om man ser på frammøtte på arrange-
ment pr. 1000 innbygger totalt er Finn-
mark blant de 3 øverste nasjonalt.

Økning av aktive lånere 
Ut ifra tentative tall fra Finnmarks bibli-
otek i 2019 kan man finne at det også har 
vært en økning av aktive lånere i biblio-

En ny bruk av  
bibliotekene

sjakk: Fra slutten av 2019 har flere bibliotek, via fylkesbiblioteket, inngått samarbeid med Norges sjakkforbund og lokale sjakklubber.  
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tek i Finnmark fra 2018 til 2019. I 2018 
var det registrert i underkant av 11.000 
aktive lånere mens i 2019 var det steget 
til over 12.000. Flere bibliotek har hatt 
en stor økning, blant annet Alta og Ham-
merfest og Vadsø, men også bibliotek 
som Tana, Karasjok og Kautokeino had-
de store økninger sammen med Gam-
vik, Loppa, Nordkapp. 

La oss håpe at nye lånere, bibliotek-
brukere og litteratur- og kulturinteres-
serte besøker det lokale biblioteket i 
Finnmark også i 2020, for kanskje for å 
være med på et verksted og kodekurs, 
en strikkekafé, et «Shared reading»-se-
minar eller en gratis konsert og kanskje 
for å bli inspirert til å låne ei god bok!


