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Bibliotekets 
hjørne:

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

Jegere og sankere 
Av Per Schreiner  
Hva om du gikk ut og oppdaget at alle 
mennesker var borte? Verden slik Viktor 
kjenner den er 
forandret. Alle 
mennesker er 
borte. Hva kan ha 
skjedd? Kampen 
om tilværelsen 
starter, han må 
skaffe mat og alt 
som trengs for å 
overleve. 
Heldigvis dukker 
det etter hvert 
opp andre 
individer, men er de til å stole på?  

Om du ikke har fått nok av pandemi, 
kan dette være boken for deg. Her skjer 
ting i hurtig tempo, og optimismen er 
heldigvis stor. For Viktor er det mye 
som blir lettere, og han er full av håp.  
Av Lene Regine Kjølaas,  
Tromsø bibliotek 

Den kaldeste vinteren 
i Brooklyn Heights 
Av Henning Howlid Wærp 
Thomas fyller 70 år og venter besøk av 
niesen Heidi, men feiringa fryser 
bokstavelig bort i 
et vinterkaldt 
Brooklyn, og 
hendelsene rundt 
to rystende drap i 
nabolaget. Paul 
Alpers fersk i 
jobben som 
kriminaletterfor-
sker får jobben 
med å etterforske 
drapene.  Spor 
krysses og snart 
vikles historiene til disse tre personene 
sammen, for hva har egentlig snødra-
ger, Jehovas Vitner og mordene i 
Brooklyn Heights med hverandre å 
gjøre?  

En nedtonet krim, inklusive en 
hjelpsom tante med mange likhetstrekk 
til Miss Marple, kommer godt med når 
Paul skal til bunns i den intrikate saken. 
Detter er forfatterens første krimroman. 
Av Sonja-Kristin Granaas,  
Alta bibliotek 

Vinterdans: 1000 kilometer. 
14 hunder. Én kvinne. 
Av Marit Beate Kasin 
Drømmer du om hundekjøring? Da er 
Vinterdans boka for deg! I Vinterdans 
møter vi Norges-
mester og 
sammenlagt 
vinner i Finn-
marksløpet 1000 
km Marit Beate 
Kasin. I boka 
forteller og deler 
hun erfaringer 
om sin altoppslu-
kende lidenskap 
og med hunder 
og hundekjøring. 
Forfatter kommer også med nyttige 
treningstips. Et must å lese for alle som 
har og jobber med trekkhunder! 
Av Rita Winther Kramvig,  
Målselv bibliotek 

Skøytene leveres 
inn. Nå er det  
slalåmski som 
står for tur.
Mads Munkvold
Fylkesbiblioteket, avdeling Vadsø

Marit Ravna Anti er en flittig 
bibliotekbruker. Hun setter 
stor pris på ikke bare bøkene, 
men er en av de mange som 
også syns det er kjempeflott 
at Deanu girjerádju/Tana bi-
bliotek låner ut utstyr til alle 
årets sesonger.

– Jeg syns det her tilbudet 
er veldig bra, sier Marit Rav-
na Anti som har med seg dat-
teren Máret Eirin Wigelius til 
biblioteket i Tana bru for å 
sjekke ut tilbudet av slalåm-
ski. De leverer inn skøytene 
de tidligere har lånt. Nå er det 
ski som står for tur.

– Jeg har skøyter selv, men 
til ungene låner jeg skøyter 
her. Så dette tilbudet setter 
jeg stor pris på, sier låneren 
og forklarer at når det nå er 
vinterferie som står for tur, så 
låner de gjerne med seg sla-
låmski.

– Ellers må en jo kjøpe sla-

låmski, som kanskje bare blir 
brukt et par ganger i året, og 
der det stadig må kjøpes nytt 
fordi ungene vokser, påpeker 
hun.

Har mye
Deanu girjerádju/Tana bibli-
otek har i tillegg til utlån av 
bøker, tidsskrifter, musikk og 
film, også tilbud om lån av 
utstyr.

Nå har Tana hatt dette til-
budet i mer enn ti år, og be-
gynner få et ganske bra ut-
valg av fritidsutstyr på biblio-
teket. Midlene kommer fra 
Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (Bufdir) og kom-
munen. Biblioteksjefen har 
søkt om tilskudd fra Bufdir 
og Bufdir har tildelt midler 
hver gang vi har søkt.

– Vi låner ut alt fra ski til ka-
noer og kajakker. Vi har både 
langrenn og slalåmski, både 
for voksne og barn og vi låner 
ut sykler i forskjellige størrel-
ser, forklarer biblioteksjef 
Ragnhild Måsø og legger til at 
de også har masse annet ut-
styr. Som soveposer med in-
nerduk og underlag, forskjel-
lige telt og lavvoer, pulk, bar-
nevogner, sykkelvogn og tru-
ger.

– Vi har lånere både i egen 
kommune og ifra andre kom-
muner, men vi prioriterer 
våre egne lånere framfor an-
dre, opplyser biblioteksjefen.

Kan reservere
Alt av utstyr ligger ute på bi-
bliotekets nettside.

– Har man det såkalte nor-
geskortet så kan man reser-
vere utstyret til de aktuelle 
datoene som man ønsker å 
låne – alt dette kan foretas 
over nettet.

Biblioteket har ikke ekstra 
personalressurser til å drive 
med utlån av utstyr, derfor 
oppfordres folk til selv å søke 
på nettet og også foreta reser-
veringer på nettet.

– Du må selv møte opp for å 
låne utstyr – vi sender ikke, 
forteller Ragnhild Måsø og 
opplyser at vanlig utlånstid 
for utstyr er sju dager.

– Det er gratis å låne utstyr, 
låneren betaler kun dersom 
utlånstiden ikke overholdes 
eller utstyret blir ødelagt.

Bruk biblioteket før vinterferien starter:

En tur innom 
er et must 

LåNe SLaLomSki: Marit Ravna Anti og Máret Eirin Wigelius skal låne seg slalåmski til vinterferien i Karasjok. Biblioteksjef Ragnhild 
Måsø forteller at Tana har hatt tilbudet om utlån av utstyr i ti år og begynner å få et ganske godt utvalg.   
 beggeb Foto: DeaNu girjeráDju/taNa bibLiotek

PuLk: - Kanskje vi låner denne pulken også, lurer mor og datter på. 


