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SAKPROSA: Boka om våre mest 
hemmelige soldater måtte bare 
komme. Nå er den her og er på 
nesten 500 sider. Boka gir en 
samlet framstilling av norske 
spesialstyrker fra 1940 og fram 
til våre dager. Boka er gjennom-
arbeidet, faktaorientert, svært 
opplysende og ikke minst skre-
vet slik at en ikke-militær uten 
problemer kan bli med inn i en 
verden med handlinger helt i yt-
terkanten av hva et demokrati 
kan tåle, men som noen faktisk 
må utføre. Det er disse soldat-
gruppenes mandat, historie og 
aktiviteter du for første gang 
kan følge gjennom 72 år.

Forfatteren Tor Jørgen Me-
lien er ikke bare forsker, men er 
selv kommandørkaptein og har 
dermed forskerbakgrunn og 
militære bakgrunn. Dessuten 
har han vært redaktør i Norsk 
Militært Tidsskrift. Han har fått 
tilgang på materiale som aldri 
tidligere har vært offentliggjort.

Denne boka kommer til å bli 
et oppslagsverk for alle som er 
opptatt av våre spesialstyrkers 
virksomhet. En sterk femmer fra 
undertegnede.

Bjørn Sigurd Larsen
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KRIM: «Syndefall» er heldigvis en 
bok på nesten 500 sider. For du 
sitter ikke igjen med den store 
entusiasmen etter de første 100 
sidene – en litt middelmådig 
krim som man kunne være fris-
tet til å legge til side og gjøre noe 
helt annet. Men så møter spesia-
letterforsker Jeremias Jensen den 
aldrende psykiateren Roman At-
terdag, og intensiteten i jakten 
på den bestialske morderen som 
slakter sine ofre med sigd øker 
med mange hakk. Morderen et-
terlater seg bibelsitater og andre 
spor på åstedene som Atterdag 
tolker for Jensen, og vår spesialet-
terforsker følger spor som er langt 
på siden av etterforskningen for 
øvrig.  Problemene tårner seg opp 
for Jensen, og han blir som be-
satt i jakten på den utspekulerte 
morderen. Jensen får problemer 
både i jobben og på hjemmebane, 
men ved hjelp av Atterdag og an-
dre gode hjelpere sirkler han inn 
gjerningsmannen. Svarene ligger 
i fortiden, og det involverer i høy 
grad også Jensen personlig. Og 
den dramatiske slutten gir åpnin-
ger for at det kan bli nye møter 
mellom Jensen og Atterdag. 

Erling Koldaas

Fin stigning
Paal Pettersen
«Syndefall»
(Juritzen Forlag)

BOK: Aareskjold tar oss gjennom 
vikingetiden, fra Bysants til Is-
land. I essay-stil belyser hun et 
stort utvalg av tema. Meningene 
kan oppfattes som litt vel kate-
goriske. ”-For no om dagen skal 
kvinnane vera snilla, pliktoppfyl-
lande og forskremde” samsvarer 
ikke akkurat med hvordan jeg opp-
lever moderne kvinner. Med sunn 
kritikk tar hun et oppgjør med det 
hun mener er en bevisst ubalanse i 
tolkningen av innholdet i sagaene; 
de ses på som pålitelige når de skil-
drer vold, men som oppspinn når 
de beskriver kjærlighet. 

Med fjorårets høydepunkt i 
sjangeren, «Vikinger i krig» av 
Kim Hjardar og Vegard Vike fersk 
i minne blir dessverre denne boken 
mer en form for underholdning og 
spekulasjon enn et balansert blikk 
på vikingetiden. Valkyrjesong be-
lyser allikevel et viktig element; 
vikingetidens kvinner, samliv og 
makt. De brede linjer til moderne 
kultur er interessante, men kan-
skje ikke så veldig relevante. Med 
et rikt språk og mange anekdo-
ter er Aareskjolds skråblikk på 
vikingeuniverset allikevel un-
derholdende, og vel verdt å lese.

Tommy Leonhardsen
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ROMAN: Det er krevende for lese-
ren å holde tritt når fortellingen 
er brutt opp slik den er i Beijing 
Duck.

Romanen har i utgangspunk-
tet en sterk fortlling der det skjer 
fryktelige ting: En mor med am-
puterte hender som ligger med 
sin sønn, som i neste omgang 
dreper sin mor. Dette blir enda 
sterkere fordi det fortelles i et 
så faktaorientert, nøkternt og 
lavmælt språk. 

Men romanen gjør det van-
skelig for leseren. Her er en 
roman som motsetter seg all 
fremdrift og kronologi. Den 
kretser i sirkler rundt hendel-
sene, og rundt moren og hennes 
tvillinger, på en slik måte at vi 
blir i tvil om hva som egentlig 
har skjedd. Romanen er som en 
collage, der biter setter sammen, 
ikke i rekkefølge, men med sta-
dige forskyvninger. Grensene 
mellom menneskene oppløses 
og både tidsnivåer og personer 
blander seg med hverandre. 

For meg oppleves romanen 
som kompleks på grensen til 
det kaotiske, ei bok der inn-
holdet forsvinner i formen.  
 Guri Hjulstad      
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Guri Hjulstad og 
Harald Sæterøy (foto)
hjulstad@t-a.no / tlf. 92 22 78 13

– Jeg er kjempeimponert over 
disse bondinnene, sier den tid-
ligere fylkeskonservatoren. 

De fyller fjøset med kunstgal-
lerier, bar, konfekt, skolebarn, 
merinogeiter, gårdsbakeri, 
bunadssøm og brudesuiter. Da 
Kolbein Dahle skulle lete fram 
gode eksempler på verdiskaping 
i ledige landbruksbygg i Nord-
Trøndelag, fant han stort sett 
kvinner.

– Det typiske er odelsjenta 
som skal ta over gården. Det vir-
ker som om hun er mer fristilt 

enn odelsgutten. Hun blir ikke 
møtt med den samme type for-
ventninger. Og så gjør hun noe 
annet, ofte med en kar som spil-
ler litt forsiktig i bakgrunnen, 
ikke sjelden som sponsor, sier 
Kolbein Dahle. 

Kvinnene har brøytet seg ny 
vei i traktorfylket.

Den nye veien
Dahle har, sammen med Embla 
forlag, sørget for at det ble bok 
om de tomme fjøsene i Nord-
Trøndelag. Strukturendringene 
i landbruket har ført til at land-
bruksbygg står som tomme skall 
på nordtrønderske gårder. Det 
finnes 25.000 landbruksbygnin-

ger i Nord-Trøndelag. Bare 3.500 
bruk søker tilskudd. Det betyr at 
mange hus ikke er i bruk til ak-
tivt landbruk, og noe må gjøres 
for å redde det kulturlandskapet 
vi kjenner til, med lys i fjøset og 
liv på låven. Men mange har 
også gått i gang med å fylle fjø-
set og låven med ny virksomhet 
– mer enn nok til å gi Dahle den 
nødvendige inspirasjonen. 

– Det har poppet opp. Noen 
har brukt millioner, andre bare 
skurekosten, sier Dahle. 

Han trekker fram Karin Hov-
de på Åsan gård i Stod som bare 
gikk i gang med skurebøtta før 
hun etablerte kunstgalleriet i 
grisebingen. Motstykket er for 
eksempel Valberg gård på Fros-
ta, som har investert betydelig i 
selskapslokaler.

Og før dem igjen gikk pione-
rene i spissen, ikke minst Inger 
Lise og Ole Andreas Gjørv i In-
derøy. 

Kolbein elsker bon 
Kolbein Dahle ble så inspirert av 
driftige, nytenkende kvinner i 
landbruket at han skrev bok. 

INSPIRERT: Kolbein Dahle ble så inspirert av alle virksomheter som fyller fjøs og låver at han skrev bok.
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