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«Tante Ulrikkes Vei» av Zeshan Shakar
Oslo. Stovner. T.U.V. Tante Ulrikkes Vei. Her møter 
vi Mo og Jamal, to unge gutter som begge for- 
teller sine historier til Lars Bakken som forsker for 
NOVA; Jamal via opptak og Mo via e-post. De har 
i mange tilfeller et likt utgangspunkt for tilvær- 
elsen: barn av innvandrere, muslimer, bor i blokk 
og har en lavere sosial status. 

Hvordan de takler denne tilværelsen samt  
11. september, mordet på Farah, besøk av en 
ekstremist imam og karikaturtegninger er noe 
av det de forteller om. Men det er også rom for 
kjærlighet, referanser til musikk og selvsagt det 
å bli voksen. 

Språket er veldig variert, Mos fortellinger er 
mer formelle, mens Jamal snakker med det stort 
innslag av «kebabnorsk» (og for en som ikke 
kjenner lingoen blir det til tider utfordrende.) 
Alt i alt et særdeles godt og interessant innblikk 
om det å vokse opp i drabantby Oslo, en verden 
de fleste av oss kun kjenner gjennom det bildet 
som har blitt tegnet i media!

«Tobakkshandleren» av Robert Seethaler 
Året er 1937 og nazistene er på full frammarsj 
også i Østerrike. Den unge Franz flytter lands- 
bygda til Tobakkshandleren Otto Trsnjek i Wien 
hvor han jobber som altmuligmann. En ny verden 
åpner seg for den unge gutten, og nye forhold 
etableres: med Otto, læremesteren, den unge, 
flyktige Anezka og ikke minst med den sigarrøy-
kene psykologiprofessoren i Berggasse 19. 

Kontrasten blir stor mellom verdenen som 
åpner seg for Franz og verdenen som er i ferd med 
å falle sammen. I dette virrvarret av følelser og 
kaotiske hendelser finner Franz mening i sin 
brevkorrespondanse med moren. Det handler om 
vennskap og lojalitet: «Det er nok ikke bare bare å 
legge igjen et bein i skyttergraven. Særlig når man 
spør seg: For hvem, egentlig? Da er det ikke rart 
sjelen kommer litt i ulage også, ikke sant?» 

Dette er en bok som knytter virkelige 
personer og hendelser sammen med fiksjon på 
en overbevisende måte. En bok som anbefales 
voksne lesere! 

Bokanmeldelsene er levert av: Hanne A. Øien, 
biblioteksjef ved Kjøllefjord folkebibliotek

Bibliotekets 
hjørne:

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

I Norge har vi lange 
tradisjoner med at 
krim hører påsken 
til. Noen forfattere 
har til og med lagt 
handlingen til Finn-
mark!

Veronicha angell Bergli
rådgiver ved Finnmark 
fylkesbibliotek

Påskekrim er en helt sære-
gen norsk tradisjon som 
visstnok startet med noe så 
tilfeldig og kjedelig som en 
annonse i avisa. Palmelør-
dag i 1923 rykket Gyldendal 
forlag inn en større reklame-
kampanje for Nordahl Grieg 
og Nils Lies bok Bergensto-
get plyndret i natt. Tittelen 
var skrevet med store bok-
staver og historien skal ha 
det til at flere trodde det var 
en faktisk hendelse. Året et-
ter fulgte Aschehoug opp 
med egne krimutgivelser i 
forbindelse med påska og i 
1976 startet NRK sin påske-
krimtradisjon med lord Pe-
ter Wimsey.

Det er ikke bare i forbin-
delse med påska at krim er 
populært. Selv om Edgar Al-
lan Poe regnes som grunn-
leggeren av moderne krim 
med fortellingen Mordene i 
Rue Morgue i 1841, var den 
norske Maurits Hansen et år 
tidligere ute med sin bok 
Mordet på Maskinbygger 
Roolfsen. Siden da har det i 
Norge kommet ut over 1300 
romaner og novellesamlin-
ger innenfor sjangeren, 
hvorav rundt halvparten de 
siste tretti årene. Norsk og 
skandinavisk krim er ikke 
bare populært i Norge, men 
har også gjort stor suksess i 
utlandet og da særlig i Eng-
land hvor den markedsføres 
som «Nordic noir» 

Krim er en samlebetegnel-
se på underholdningslittera-
tur som rommer et mangfold 
av sjangere og varianter hvor 
du har alt fra den tradisjo-
nelle detektiv- og politifor-
tellingen til advokatkrim og 
økonomisk krim, krim som 
krysser over i grøss, spion-
fortellinger eller science fic-
tion, for å nevne noe. 

Det sier seg selv at en liten 
tekst i avisa på ingen måte 
kan ta for seg mangfoldet 
innenfor krimsjangeren. Jeg 
har derfor valgt å trekke frem 
et knippe bøker som har hele 
eller deler av handlingen lagt 
til Finnmark. Den nyeste 
kom ut i 2018 og er skrevet av 
Ragnvald Bing Lorentzen 

med tittelen Det skjeve smi-
let. Den er såpass ny at jeg 
ikke har rukket å lese den, 
men handlingen tar utgangs-
punkt i at en norsk journalist 
forsvinner sporløst i Finn-
mark. I letingen deltar blant 
annet en lokal fisker og jour-
nalistens bror.

Den franske journalisten 
Olivier Truc har kommet ut 
med to krimbøker med 
handling lagt til Finnmark. 
Den første, Førti dager uten 
skygge, kom ut i 2014, hvor 
hoveddelen av handlingen er 
lagt til Kautokeino. En rune-
bomme er stjålet fra Juhl, 
museet i Kautokeino, og 
reindriftssamen Mattis Lab-
ba blir funnet drept uten 
ører. Etterforskerne Klemet 
Nango og Nina Nansen i rein-
politiet blir satt på saken. 
Klarer man å heve seg over at 
en del uttrykk er feil og det 
faktum at hovedkontoret til 
reinpolitiet er blitt plassert i 
Kiruna, er det en spennende 
historie med dagsaktuelle te-
maer. I 2016 fulgte Truc opp 
suksessen med boka Varg-
sundet. Samtidig med at en 
reinflokk svømmer over 
Vargsundet (eller Kvalsundet 
som det vel strengt tatt 
egentlig er) på vei til som-
merbeitet, drukner en ung 
samisk reingjeter. Ikke lenge 
etterpå blir en mektig og inn-
flytelsesrik lokalpolitiker 
funnet død. Igjen blir etter-
forskerne Klemet og Nina fra 
reinpolitiet satt på saken og 
langsomt vokser det frem en 
mørk historie om ære og 
hevn. Boka kan klassifiseres 
som en miljøkrim og hand-
lingen er lagt til Vest-Finn-
mark. Olivier Truc har en ka-
rikerende stil og tyr til en del 
stereotypier i sine beskrivel-
ser. Han er ikke av de krim-
forfatterne som en pinlig 
nøyaktig når det kommer til 
stedsnavn, ord og uttrykk – 
her er det tydelig at han skri-
ver for et fransk publikum. 
Til tross for dette viser Truc 
at han har mye kunnskap og 
interesse for Finnmark gene-
relt og samene spesielt, og 
han virker genuint opptatt av 
å løfte relevante og dagsak-
tuelle problemstillinger. 

En annen krimforfatter 
som har valgt å legge enkelte 
av bøkene sine til Finnmark 
er Jørgen Gunnerud. I debut-
romanen hans Raymond 
Isaksens utgang blir Knut 
Moen fra Kripos sendt opp til 
det fiktive stedet Korsfjord i 
Finnmark for å lede etter-
forskningen i saken hvor en 
ung mann er funnet ihjel-
frosset på et fryselager. I Dje-

En kriminelt  
god påske

EGEN VERDEN: Påske er for mange en god bok på hytta. Her 
ser vi Mikkel Knutsen kose seg.

velen er en løgner, Skje din 
vilje og Mistanken er det 
lensmannen Magnus Aksel-
sen som har fått hovedrol-
len. Også disse tre er lagt til 
Korsfjord, hvor det å være 
lensmann i et lite lokalsam-
funn hvor religiøse påbud er 
viktig kan vise seg å være ek-
stra utfordrende. Lensman-
nen Magnus Akselsen er uty-
pisk krimhelt, han er en still-
ferdig, godt voksen avholds-
mann og læstadianer. Jørgen 
Gunnerud mestrer krimsjan-
geren til det fulle. Han evner 
å skildre mennesker og hen-
delser på en overbevisende 
og god måte uten å måtte ty 
til karikaturer og overdrivel-
ser. Krimbøkene hans er 
både spennende, godt skre-
vet og har høstet mange 
gode anmeldelser. 

En fjerde forfatter som har 
lagt handlingen til Finnmark 
er Lars Pettersson. I 2013 kom 
han ut med Kautokeino, en 
blodig kniv. Hovedpersonen 
er Anna Magnussen, en 
svensk jurist og assisterende 
statsadvokat som er halvt sa-
misk og oppvokst i Stock-
holm. Hun reiser til Kauto-
keino, etter at mormoren 
innstendig ber henne kom-
me og hjelpe med å renvaske 

fetteren Nils Mattis som er 
anklaget for voldtekt. Famili-
en er desperat, de har ikke 
råd til å leie inn hjelp til å pas-
se reinflokken hvis han må i 
fengsel. Selv om Anna har til-
bragt flere ferier i Kautokeino 
som barn sliter hun med å 
forstå de fremmede omgivel-
sene. Og når den voldtatte 
jenta dør og det dukker opp 
enda et lik stiger spenningen. 
Anna må gå dypere inn i kul-
turen og samtidig holde sitt 
juridiske hode kaldt. Dette er 
en spenningsroman om mot-
setningene mellom tradisjon 
og modernitet, og om lov og 
rett på Finnmarksvidda. I 
2014 kom bok nummer to, 
Slaktmånad, med Anna Mag-
nussen i hovedrollen. Hun 
har nå blitt reineier på deltid. 
En mann blir funnet skutt i 
en bil utenfor Kautokeino. 
Det viser seg å være Torben 
Nyhlén, statssekretær i sven-
ske næringsdepartementet. 
Omstendighetene gjør at dra-
pet klassifiseres som en ter-
rorgjerning og sikkerhetspo-
litiet i både Oslo og Stock-
holm kobles inn. Denne boka 
er foreløpig ikke oversatt til 
norsk.

Med det ønsker jeg dere 
alle en kriminelt god påske!


