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KULTUR

PÅSKEKRIM PÅ ØRETSTATLEG STØTTE TIL DATASPEL
UNDERHALDNING. – Det er for få 
gode norske dataspel med norsk 
språk og norsk innhald, meiner 
kultur– og kyrkjeminister Trond 
Giske. No foreslår regjeringa 
tilskot til å utvikla fl eire norske 
spel.
Dette kunngjorde statsråden 

fredag då han la fram Dataspel-
meldinga. 
Under 1 prosent av dataspela 
som i dag blir omsette i Norden 
har nordisk språk og innhald. 
Samtidig har 96 prosent av barn 
mellom 3 og 13 år tilgang til ei 
maskin dei kan spela på.  ©NTB

BØKER. Lydbokforlaget kommer 
med en rekke krimutgivelser nå 
før påske. På lista står «Tyskerun-
ge» av Camilla Läckberg, «Ond-
skapens hjerte» av Chelsea Cain, 
«Skygge» av Karin Alvtegen og 
«Sov godt» av Mark Billingham. 
I mange lydbøker er det bare en 

stemme, men i denne boka er i til-
legg til oppleser Helge Winther-
Larsen også Hedda Munthe med 
og formidler offerets tanker. Mo-
nica Kristensens debut som krim-
forfatter, «Hollendergraven», 
kommer også ut som lydbok. 

Karin Alvtegen

Arnaldur Indridason
Vinterbyen
Cappelen

Arne Dahl
Dødsmesse
Damm

Birger Baug
Straff
Gyldendal

Bjørnar Pedersen & Egil Birkeland
Døde ting
Aschehoug

Camilla Läckberg
Tyskerungen
Gyldendal

Chris Tvedt
Skjellig grunn til mistanke
Cappelen Damm

Henning Hagerup og Elin Brodin
Banemann
Juritsen

Håkan Nesser
En annen historie
Piratforlaget

Kjell Eriksson
Mannen fra fjellene
Vigmostad Bjørke

Kjetil Try
La de små barna komme til meg
Gyldendal

Monica Kristensen
Hollendergraven
Press

Rikart Hammer
Når hunnen spiser hannens vinger
Gyldendal

Stein A.J. Møllerhaug
Muldvarpen
Vigmostad Bjørke

MER KRIM:
Andre ferske spennings- og krim-
bøker med nordiske forfattere:

Moden og stilsikker 
I «Mordet på Woldnes» av Jon 
Michelet har Thygesen fått pro-
statakreft. Thygesen befi nner 
seg på Woldnes klinikk- og pasi-
enthotell og skal her undersøke 
omstendighetene rundt et mord 
på en lege.
Det pasienthotellet Thygesen 
befi nner seg på i denne boka 
er befolket av kjendiser og rike 
overklassemennesker. Den ikke 
så bemidlede Thygesen får spon-
set oppholdet på dette stedet, 
mot at han fi nner morderen. Ho-
vedpersonen er blitt sammenlig-
net med Agatha Christies fi gur 
Hercule Poirot, men selv om 
«Mordet på Woldnes» kan kalles 
klassisk kammerkrim, bør ho-
vedpersonen i Michelets roman 
bare sammenlignes med seg sjøl 
– Vilhelm Thygesen. I denne 11. 
boka om ham står han støtt på 
sine mandige bein, sjøl om han 
nå dessverre er rammet av kreft. 
Handlingen ruller rolig fram, 
dette er ikke en krimbok full av 
blod, adrenalin og action, det 
spilles med sordin, men Thyge-
sens liv og virke interesserer oss 
hele veien.

Dyktig og dreven
Michelet og Thygesen er ruti-
nerte. Thygesen gjør jobben sin, 
han oppklarer mordet, det er 
spennende nok. Men det er his-
torien om mennesket Vilhelm 
Thygesen som berører mest. Her 
er det en sorg over et mannsliv 
som snart er over, det faktumet 
at døden ikke lenger er så langt 
unna dveles ved. Thygesen gjør 
opp status, livet inneholder mye 
mørke, men først og fremst er 
Thygesens høst vakker. Han for-
sones med seg sjøl og sitt liv. Og 
det er trivelig at tøffi ngen Thy-
gesen får seg dame på sine eldre 
dager. Romantikken er rørende 
beskrevet. Michelets skrift er 
også moden og stilsikker, dette er 
rett og slett svært god litteratur. 
Beskrivelser og personkarakte-
ristikker er elegante. Dialogen er 
velskrevet og har et fl ott nærvær i 
seg. Boken anbefales.

Anmeldt av Elin Lindberg

Jon Michelet
Mordet på Woldnes
Oktober
217 sider

Langt fra halleluja 
Kriminalromanen «Dødeleg arv» 
av Kai Martin Brekke, med den 
sykemeldte politimannen Mik-
kel Holo som hovedperson, har 
fl ere forgreininger enn et gam-
melt revehi og den er like uover-
siktelig.

Den middelaldrende politi-
mannen Holo som er på rekonva-
lesens heime hos seg sjøl i Flåm 
er ikke uten sjarm og den lokale 
sognekoloritten er for så vidt li-
kandes, men kriminalromanen 
virker dårlig gjennomarbeidet. 

I romanen blandes en suspekt 
religiøs sekt som heter «Herrens 
hyrder» med narkotikahandel, 
og det er visst noe med store in-
ternasjonale konsern som kan ha 
noe å gjøre med et skrin en tysk 
soldat gjemte unna under andre 
verdenskrig. Mystisk og svært 
innvikla. For det er også en mann 
som brekker foten midt oppe på 
fjellet etter at helikopteret har 
tatt med seg den islandske kjæ-
resten hans for å lete etter noen 
reinsdyr. Og så er det søstera til 
Mikkel Holo – hun har hatt psy-
kiske problem, men nå er hun 
frisk. Det er fi nt. Journalisten Ve-
gard Underdal er også med. Og 
en punker fra Geilo. Det er mange 
tråder som skal høre sammen og 
det er ikke alle disse trådene som 
lar seg samle i romanen.

Fortellinga er hakkete, den fl y-
ter ikke godt. Romanen skjem-
mes også av et par klossete cliff-
hangers. Den er preget av språk-
lig slurv. Brekkes språk klarer hel-
ler ikke å formidle de dramatiske 
hendelsene i romanen på en 
troverdig måte – de blir stående 
som påstander. En dramatisk 
fjellklatringstur, for eksempel, 
virker som om den forgår på en 
horisontal fl ate, den kjennes ikke 
livsfarlig ut og blir ikke troverdig. 
Dette blir ikke hardkokt krim, ro-
manen hadde trengt lengre tilbe-
redelsestid. Og det hjelper ikke 
engang at Mikkel Holo stemmer 
Senterpartiet!

Anmeldt av Elin Lindberg

Kai Martin Brekke
Dødeleg arv
Skald
240 sider

Action for alle penga 
Dette er en debutroman med 
spenstig språk og tøffe karer. 

Når man ser omslaget til «En fi -
ende å frykte», tenker man nok at 
dette må være en riktig macho-
bok. En bok full av eksplosjoner, 
bilkjøring og høy våpenføring. 
Og det er riktig. Men det betyr 
ikke at den ikke kan appellere til 
folk som i utgangspunktet føler 
seg litt mindre macho (som for 
eksempel meg).

Jan Knudsens politiroman ut-
spiller seg i Oslo høsten 2001, og 
tar utgangspunkt i kriminalitet 
tilknyttet storpolitiske konfl ikter, 
der våpensmugling, spionasje, 
CIA og krigen på Balkan er viktige 
ingredienser. Når albaneren Ko-
sumi blir drept i Frognerparken, 
dras førstebetjent Eddie Samson 
inn i en farlig skurkejakt, og etter 
hvert får den en dramatisk inn-
virkning på Samsons privatliv. 
Og selv om fi ksjon er fi ksjon, kan 
det å ha greie på en del aktuelle 
og reelle verdenskonfl ikter nok 
gi en bedre tak på de ulike forbry-
ternes agendaer her. 

Det er i hovedsak bokens spen-
stige språkføring som holder hele 
historien oppe og gjør den verdt 
å lese. Replikkene er morsomme, 
miljøskildringene er troverdige. 
Og alt i alt greier Knudsen å skape 
et romanunivers der koblingen 
av de realistiske og gjenkjenne-
lige Oslo-omgivelsene og de vel-
dig fi ktive actiongrepene funge-
rer på en overbevisende måte. 

Men jeg må til slutt få si at kor-
rekturlesingen av denne roma-
nen enten ikke er utført eller er 
gitt til feil person. En gjennom-
gående mangel på komma etter 
foranstilte leddsetninger er rett 
og slett skammelig – det er ofte 
snakk om opp til fl ere slike feil på 
hver side – og en våken leser leg-
ger faktisk merke til det uansett 
hvor spennende boken ellers er. 
Bare så det er sagt. 

Anmeldt av Inger Marie Kjølstadmyr

Jan Knudsen
En fi ende å frykte
Aschehoug
365 sider

Detaljrik Valdres-krim 
En kriminal for dem som liker 
komplekse mysterier.

Kjell H. Mære debuterte i fjor 
med krimromanen «En til evig-
heten». Den ble godt mottatt, 
og nå, med andreboken, viser 
Mære igjen at han kan det å skru 
sammen kløktige krimmysterier.

«Fra helvete og ned» er en for-
telling med mange tråder, man-
ge involverte og hendelser som 
peker langt bakover i tid. Forbry-
telsene sentrerer om et verdifullt 
maleri på en Valdresgård med det 
lite fl atterende kallenavnet Hel-
vete. I tillegg involverer mysteriet 
både identitetsskifter, utpressing 
og militære hemmeligheter, og vi 
blir vitne til opptil fl ere mord. Et-
terforsker Thor Due med kolleger 
må virkelig vri sine små grå for å 
fi nne ut av det hele.

Det er mange opplysninger le-
seren må holde rede på i boken, 
og den er til randen informativ. 
Det virker kanskje paradoksalt, 
men med tanke på alle de spen-
nende elementene forfatteren 
snor sammen, synes jeg allikevel 
at den riktig nervepirrende dri-
ven i fortellingen uteblir. Forfat-
teren virker mer opptatt av detal-
jer og av å få brikkene i det intri-
kate puslespillet til å passe enn til 
å lokke frem det virkelige grøsset 
og sitringen hos leseren.

Det virker imidlertid også som 
Mære har konsentrert seg om 
å skrive frem et troverdig per-
songalleri. Han skal ha mye ros 
for å styre unna de verste krim-
romanstereotypene. Jeg må si 
at de personene jeg treffer her, 
står for meg mer som ordentlige 
mennesker enn de aller fl este jeg 
treffer på i kriminallitteraturen. 
Så får det heller passere at de bæ-
rer navn som for eksempel Anita 
Masters og Åge Ågesen. 

Men noe preg av det tradisjo-
nelle skal vel en krim ha, når den 
på andre områder greier å opp-
vise en viss egenart.

Anmeldt av Inger Marie Kjølstadmyr

Kjell H. Mære 
Fra helvete og ned
Commentum forlag AS
255 sider


