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Bibliotekets 
hjørne:

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

Alt etter havet av Lasse W. Fosshaug
En Finnlitt-aktuell bok!
På den ene siden er dette en arbeiderroman 
fra Årdal. På den andre siden er det en dystopi 
om Moskva i nær fremtid. Fosshaug er en 
mester på sjangerblanding. I Alt etter havet 
dukker russiske Ivan opp i Årdal og begynner 
å jobbe på aluminiums-
verket. Han får et sted 
å bo, og blir kjent med 
jobben, kollegaer og 
lokalmiljø. Men 
hvorfor ville Ivan 
absolutt til Årdal? 
Boken er på 164 sider 
og språket er enkelt, 
men historien er 
kompleks. I del to av 
boken blir vi tatt med til Moskva i nær frem- 
tid, og vi kan begynne å pusle sammen et 
fullstendig bilde av situasjonen. Hvilke 
konsekvenser kan nordmenns handlinger få 
for resten av verden? Og kan en person forbli 
den samme i to veldig ulike miljøer? 

Voksne mennesker av Marie Aubert
Hovedpersonen i denne historien er Ida, 
arkitekt, barnløs og singel. Hun har akkurat 
fylt 40 år og barnløsheten begynner å 
bekymre henne. Det går ikke så bra når 
familien samles og skal feire mors 65-årsdag 
på hytta. Idas søster, 
Marthe, er gravid og 
har samboer og 
bonusbarn med. Ida og 
søsteren har et nært 
forhold, og på hytta er 
det mange ting som 
minner dem om 
barndommen. Ida gjør 
og sier etter hvert rare 
og usympatiske ting 
som bryter med familieidyllen. Det får også 
frem de andres særtrekk. Det er lett å kjenne 
igjen mekanismer og rollekonflikter som trer 
frem når familie møtes. Marie Aubert skriver 
med god flyt og et enkelt og gjenkjennelig 
språk. Det er en god og lettlest fortelling om 
å være voksen, om familie, om barn, eller 
kort sagt om det å være menneske.

12. mars ble Marie Auberts bok kåret til 
vinner av Ungdommens kritikerpris 2020. 
Dette er en pris i regi av Foreningen!Les hvor 
ungdommer fra ulike videregående skoler er 
jury.

Film: Brødre (2015)  
Se den gratis på filmbib.no
Regissør og fotograf Alsaug Holm har fulgt 
sine to sønner med kameraet sitt i åtte år. 
Filmen skildrer forholdet mellom to brødre, 
og deres oppvekst. Brødre vant Amanda for 
beste regi. Brødre skildrer forholdet mellom 
brødrene Markus og 
Lukas i deres oppvekst 
på 2000-tallet. 
Historien strekker seg 
over åtte år, og 
utspiller seg i deres 
virkelighet på Sagene, 
ved Akerselva i Oslo, 
og på Smøla, ved havet 
utenfor Kristiansund. 
Her skildres barndom og identitet, vi ser de 
to vokse opp, vi tar del i deres drømmer og 
forventninger - og også foreldrenes. Filmen 
er en poetisk og samtidig hverdagslig 
skildring av barndommens univers. Det er en 
usentimental betraktning av guttenes møte 
med virkeligheten, i hverdagen, og i familien 
– der de fleste av oss lærer sannheten om 
verden og oss selv. Det er gjenkjennelig, 
rørende og morsomt.

Det har igjen blitt stille i 
biblioteket.

AV finnmArk fylkesbibliotek
 
Det begynner å bli lenge siden bibliote-
ket var et sted for stillhet. I tiden vi lever 
i nå, er biblioteket et samlingssted, en 
møteplass, et sted hvor arrangementer 
og konserter avvikles. Et sted hvor barn 
leker, leser og skaper, og bibliotekarene 
snakker og ler høyt. Helt til for noen da-
ger siden. Det har igjen blitt stille i bibli-
oteket. Denne gangen på grunn av koro-
naviruset, som alle bibliotekene har 
stengt døra for å ikke slippe inn. Det 
innebærer at menneskene heller ikke 
kommer inn i biblioteket. 

De ansatte i bibliotekene er likevel på 
jobb. Noen av dem jobber hjemmefra, 
andre er i bibliotekene. Der driver de 
med diverse arbeid som det blir lite tid 
til i en ellers hektisk hverdag. De kasse-
rer gamle bøker, katalogiserer nye, ryd-
der i bokhyller og gjør biblioteket klart 
til å åpnes igjen. De lager strategier for å 
gjøre biblioteket best mulig, og de svarer 
på henvendelser fra lånerne. 

Selv om biblioteket har stengt dørene, 

jobber vi for å kunne tilby tjenester. Vi 
vet at det kan for mange bli lange dager 
når samfunnet står stille. Skoler og bar-
nehager er stengt, fritidstilbud er satt på 
vent og mange jobber hjemmefra. Vi har 
derfor samlet et knippe tilbud som kan 
være med på å korte ned ventetiden til 
hverdagen blir normal igjen. Alle løsnin-
gene vi presenterer her er selvsagt gra-
tis. Om du har problemer med noen av 
tjenestene, oppfordrer vi deg til å ta 
kontakt med ditt lokale bibliotek, eller 
oss på Finnmark fylkesbibliotek. Sjekk 
også ut nettsiden karanteket.no, en 
knippeside laget av Nordland fylkesbi-
bliotek!

BookBites
Har du ikke lastet ned appen BookBites 
enda, er tiden for det kommet nå. Book-
Bites er bibliotekenes løsning for e-bø-
ker. For å bruke appen trengs et lokalt 
eller nasjonalt lånekort. Søk etter boka 
du har i tankene, eller la deg inspirere av 
våre bokhyller, hvor dyktige biblioteka-
rer har valgt ut bøker til inspirasjon. 
Sjekk også ut vår hylle med nyheter, 
som oppdateres hver måned med fer-
ske, nyinnkjøpte bøker. I appen kan du 
selv stille inn font, skriftstørrelse og lin-

jeavstand, slik at teksten tilpasses den 
enkelte bruker. 

Informasjon om hvordan du kommer 
i gang finner du på fylkesbibliotekets 
hjemmeside, www.finnmarkfylkesbi-
bliotek.no, eller på vår Facebook-side, 
nb.no/nettbiblioteket

Visste du at alle bøker utgitt i Norge til 
og med år 2000 kan leses gratis på nb.no?  
Det er omtrent 215 000 bøker. Det eneste 
du trenger for å lese de er internett og 
norsk IP-adresse. I tillegg er det faktisk 
rundt 30 000 titler som du kan laste ned 
og lese når du ikke har nettilgang. 

Du får også tilgang til mange aviser og 
tidsskrift på nb.no, både eldre og nyere. 
Hva med å ta et dypdykk på jakt etter 
gamle skatter?

Filmbib
Filmbib tilbyr filmer, helt gratis! Der fin-
ner du mange dokumentarer og kortfil-
mer for både voksne og barn. Du kan se 
filmene på filmbib.no, eller laste ned ap-
pen som finnes både for iOS og Android. 
Hvis du bruker appen kan du laste ned 
innhold slik at du kan se det uten tilgang 
til internett. For å logge inn trenger du 
nasjonalt lånekort og pin-kode, det får 
du fra ditt lokale bibliotek.

Bibliotek i koronatid
stengt: På grunn av koronaviruset holder Vadsø bibliotek stengt, foreløpig fram til over påske.  illustrasjonsfoto: Evy andErsEn


