
John Vaillant går
sine skjønn-
litterære krimkolle-

ger en høy gang.
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Av LENA STORVAND og 
LINN CATHRIN OLSEN (foto)

FREDRIKSTAD (VG)
Jan-Erik Fjell (28)
hadde bare skrevet
tekstmeldinger før
han begynte på
bøker. Krimdebuten
ble en overrasken-
de suksess.
Hans aller første bok kom for
et par år siden, og han er fort-
satt skikkelig flau over titte-
len.

– Jeg ber folk bare skrive at
den heter «Pus», sier han om
underholdningsdebuten.

Men den heter noe mer. Un-
dertittelen er «kåt som faen».

– Det var ikke moro å ringe
bestemor og si at boken het
det, humrer Jan-Erik.

– Hun sier den er morsom,
men hun tar jo ikke sånne ord
i sin munn!

«Pus – kåt som faen» fortel-
ler om en sprengkåt fyr, kalt
Herman Andresen som sjong-
lerer med en rekke damer.

Karakteren er basert på en
kompis av Jan-Erik.

– Som så mange enslige
mennesker lever i dag; alle
kjenner noen som er som den
gærningen.

Kort tid før utgivelsen, had-
de Alexia Bohwims «Frogner-
fitter» gjort suksess.

– Forlaget tenkte vel at den-
ne tittelen ville selge som f . . .

– Virket det?
Jan-Erik ler.
– Nei, ikke i det hele tatt!

Angrer ikke
Han angrer ikke på boken,
synes den fungerer godt i for-
hold til sitt utgangspunkt. Det
er bare tittelen han skulle hatt
ugjort. Men da den skulle ut-
gis tenkte han bare; «kall den
hva som helst, bare dere gir ut
boken!»

Med «Tysteren», som er no-
minert til årets Bokhandler-
pris, ble han «renvasket».

– Ja, jeg føler det litt sånn,
gliser han.

– Jeg tror bestemor er vel-
dig fornøyd.

Kriminalromanen kom i
slutten av august, har fått fan-
tastiske anmeldelser, og et
særdeles solid opplag: Denne
uken besluttet forlaget å tryk-
ke et fjerde opplag, det betyr
til sammen 17 000 eksempla-
rer. Førsteopplaget var på
2000. Jan-Erik er himmelfal-

lende overrasket over sukses-
sen.

– Jeg hadde jo bare skrevet
tekstmeldinger før jeg begyn-
te å skrive. Jeg leser pinlig
lite bøker, men prøver å skjer-
pe meg så jeg kan si at den og
den er veldig god.

Harlan Cobens forfatter-
skap har han imidlertid lært
mye av. Og mafiabøker og –
filmer. 

Historien kom litt av seg
selv. En gangster i Norge. En
historie fra NY. Etterforske-
ren Anton Brekke, som ikke er
forfyllet, men spillegal, full av

f, og temmelig ufordragelig.
I to-tre måneder planla

Fjell boken på en whiteboard-
tavle. Så satte han i gang. Før-
ste anmeldelse kom i lokalavi-
sen Fredriksstad Blad. Ter-
ning fire.

– Lokalbladet er jo kjent for
å være litt rausere. Da tenkte
jeg at dette kom til å bli to-
talslakt. Jeg bestemte meg;
aldri mer!

Leser lite selv
Siden sto superlativene i kø.

– Jeg skriver nok veldig en-

kelt og lettlest. Skal jeg lese
noe selv skal det være noe jeg
hiver meg over i sofaen. Det
finnes jo mange dype roma-
ner som beveger deg veldig,
og jeg burde sikkert lese dem,
men jeg har ikke kommet
meg igjennom.

Jan-Erik vet ikke hvor han
har fått sin forfatterstemme
fra.

– Men jeg er veldig glad i å
snakke med folk, kanskje det
har hjulpet?

TV-opptredener, signerin-
ger, intervjuer; alt har han
vært med på etter utgivelsen. 

– I starten var jeg ikke vel-
dig komfortabel, men passe
svett i pannen. 

– Og TV-opplegg er skum-
melt, altså. Da jeg så Bokpro-
grammet tenkte jeg «herre-
gud, så fet jeg ser ut!»

Inspirasjon for andre
Flere kommer bort og sier de
har lest bøkene. En mamma
roste ham for å være en in-
spirasjon og et forbilde for sitt
barn, som i likhet med Jan-
Erik sitter i rullestol. Han har
en medfødt ryggmargsskade.

Fakta
Jan-Erik Fjell
● Født i 1982
● Bor i Fredrikstad 
● Forfatter og programleder i
«God kveld, med Staysman &
Fjell» i Radio Prime hver lørdag.
● Debuterte med underhold-
ningsromanen «Pus – kåt som
faen» i fjor.
● Debuterte som krimforfatter i
høst. Opplaget er nå 17 000.
● Nominert til bokhandlerprisen.

Dette er ingen kriminalroman, like-
vel finnes det både en morder og
en etterforskning i denne doku-
mentaren fra det sørøstlige Russ-
lands hemmelighetsfulle skoger,
den mytiske taigaen. 

At morderen er en tiger, gjør det
hele enda mer pikant. 

Det er ikke alle som vet at det
finnes tigre i Russland, men i ver-
dens største land, finnes det mes-
te, også den gigantiske amur-
tigeren. 

Den vandrer over store avstan-
der, men størstedelen av bestan-
den lever i Primorje, landområdet
som grenser til Japanhavet i øst og
Kina i vest. Der, i den vesle lands-

byen Sobolonje, drepte en tiger til-
synelatende uten motiv en lokal je-
ger i 1997. Det mest oppsiktsvek-
kende ved angrepet var at det kun-
ne virke som om tigeren aktivt had-
de oppsøkt sitt bytte, at den søkte
hevn.

Den anerkjente kanadiske jour-
nalisten John Vaillant har dykket
ned i hendelsen og de påfølgende
angrepene fra tigeren. 

I sentrum står lederen for Tige-
roppsynet i landsdelen, tøffingen
Jurij Trusj, en mann som kunne ha
vært hentet rett ut av en russisk
spionthriller, men han er ikke den
eneste som bidrar til det høye tes-
tosteronnivået i denne boken.

Sylskarpt tigerportrett



Tenk deg om to
ganger før du
stopper og tar

med deg søte damer som
står i veikanten og ser ut
som de trenger skyss. 

Vaillant gis oss ny
innsikt i en temmelig
ukjent del av Russ-
land, et særegent na-
turområde som i sta-
dig større grad utset-
tes for menneskelig
press, særlig fra Kina. 

Det er også en sosiologisk stu-
die av mennesker og levekår i et
av verdens hardeste miljøer.
Teksten forsøker nitidig å rekon-
struere tigerens angrep og forstå
disse unike rovdyrenes plass i
kultur- og naturhistorien. 

Det som særlig løfter boken er
Vaillants språk. Han skriver bed-
re enn de fleste krimforfattere.

Noen vil kanskje synes han trek-
ker studien av tigerangrepene vel
langt, men desto større bragd å
få sagt så mye vesentlig med et
så smalt utgangspunkt. 

I det kinesiske tigeråret 2010
er dette den viktigste boken du
kan lese.

GABRIEL MICHAEL 
VOSGRAFF MORO
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– Mange som har et handi-
kap har lett for å mure seg
inne, spesielt hvis det er med-
født. 

– Kommer du utfor en ulyk-
ke når du er 18–19 år har du jo
et etablert nettverk. Kan jeg
være til inspirasjon for andre,
så er det fint, konstaterer Jan-
Erik.

Nå jobber han med en ny
bok om Anton Brekke.

– Men det er kjempevanske-
lig! Kjempe – med svære bok-
staver!

SKUMLE SAKER:
Jan-Erik Fjell ville ikke lage
en tradisjonell «likfunn-i-
skogen»-krim. Han skrev
«Tysteren» – og det med
stort hell. Nå er han nomi-
nert til bokhandlerprisen.

E-post: lena.storvand@vg.no

Arild Rein:
«Den evige fred»
233 sider. Kr. 349,-
Samlaget

«Jeg vet ikke hvem
Jan-Erik Fjell er.

Det jeg vet er at
han kan skrive
krim.» Det skrev
Dagbladets anmel-
der Kurt Hanssen
om «Tysteren»:

«Det finnes debutanter
og det finnes debutanter.
Noen bruker sin første
bok til å teste vannet, til å
prøve og feile for åpen
scene, for å si det sånn.
Andre kaster seg uti med
en selvsikkerhet og en
trygghet som om dette
var forutbestemt.

Tenk på Jo Nesbøs
«Flaggermusmannen»
og Tom Kristensens «En
kule», to førstebøker som
virket som om de var
skrevet av drevne forfat-
tere med mange bestsel-
gere bak seg. Da begyn-
ner vi å nærme oss «Tys-
teren» og Jan-Erik Fjell.
For dette er krim av yp-
perste klasse, overbevi-
sende, troverdig og —
ikke minst — spennende
fra første til siste side».

VGs Ingvar Ambjørn-
sen fastslo at «dette er
hundre prosent under-
holdning, og det fikser
Jan-Erik Fjell faktisk vel-
dig bra!»

Ola A. Hegdal i Dagens
Næringsliv karakteriserte
boken som «en bemer-
kelsesverdig spennende
krim med en original de-
tektiv». Og Sven Egil Om-
dal i Stavanger Aftenblad
sa det på denne måten:
«Debutboken til 28 år
gamle Jan-Erik Fjell er
oppsiktsvekkende på så
mange vis. Ut fra det sto-
re intet kommer en bok
som overgår det meste
av det de erfarne norske
krimforfatterne leverer.»

– Kom helt ut av det blå
At en krimdebutant sel-
ger så bra som Jan-Erik
Fjell er temmelig uvanlig.
Det fastslår seniorredaktør Mia
Bull-Gundersen i Aschehoug.

Vanligvis trykkes en debutbok i
2200 til 2500 eksemplarer. «Tys-
teren» er nå oppe i 17 000.

Seniorredaktøren må flere år til-
bake for å finne et lignende eks-
empel:

– Tom Kristensen skjedde det
jo med da han kom med «En ku-
le» høsten 2001. Det gikk 13 000
bøker før jul, og etter det gikk det
jo mange flere. Dette kom helt ut
av det blå. Tom er jo et eventyr,
sier Bull-Gundersen.

I fjor debuterte Trude Teige
med «Noen vet».

– Der var opplaget 5500 eks-
emplarer før jul, og så ble den i
tillegg hovedbok i Krim og spen-

DDeettttee sskkrreevv
aannmmeellddeerrnnee::

ning. Det var stort, sier Mia Bull-
Gundersen.

Anne Fløtaker er redaksjons-
sjef i Cappelen Damm og sier
opplaget på Fjells bok er omtrent
det samme som deres krimdebu-
tant: Hans Olav Lahlum som har
skrevet «Menneskefluene».

– Slikt skjer ikke veldig ofte,
men fra tid til annen så er det noen
som slår igjennom. Det gjelder jo
også Anne Holt og Karin Fossum.

John Vaillant: «Tigerjakt»
Oversatt av Alexander Leborg
329 sider Kr. 349,- 
Spartacus

Arild Rein tar
balletak på le-
seren, men glip-

per taket. Denne roma-
nen fortelles av en lik-
hund ved navn Harry.
Vi er i Oslo vinteren 2021, og det er
et sted du ikke har lyst til å være.

En voldsom epidemi har startet i
drabantbyene. 

Zombielignende horder omrin-
ger Stortinget der de folkevalgte
har forskanset seg. 

Harrys rapport fra politikernes
handlinger, levner lite håp for frem-
tiden. Det knulles og bedrives per-
versiteter over en lav sko, alt går
temmelig rett nedoverbakke.

Arild Rein er kjent for «Stavan-
gertrilogien», en serie samfunns-
kritiske romaner om småkjeltringer,
skrevet i en stil som har blitt kalt

«kioskdostojevski» og en miks av
Louis Ferdinand Céline og Marki
de Sade. Nevnes kunne kanskje
også Michel Houellebecq, for det
er noe fransk ved Reins ofte bur-
leske virkemidler. 

Han blander høyt og lavt, denne
gang er tittelen lånt fra Immanuel
Kant. 

Reins satiriske overskudd og of-
te slapstickaktige bæsj-og-promp-
humor skåner hverken kristne eller
muslimer. 

Han slår til alle kanter, både fol-
ket og de folkevalgte får gjennom-
gå for sin dumhet. 

Romanens nihilistiske geip til
verden går sånn: «Eg likar men-
neskene best når dei ligg til sengs
og lir, då plagar dei ingen. Er krapy-
la sunne og friske, er dei berre von-
de, dumme og jævlige». 

Det er en tekst drevet av språk-
lige utbrudd, ikke handling. 

Fyllerapene mot verden oser
opp fra boksidene: «Å formora seg
er en sjukdom. Det er altfor mange
krek som kravler rundt på denne
lemenlorten me bur på». 

Det er som å lese en aforisme
av den franske filosofen Cioran.
Igjen altså, en franskmann. 

Bakenfor hele den beskyttende
satiriske innpakningen og alle de
stygge ordene, finnes det en
dypere samfunnskritikk i her?

Antagelig. Men egentlig er bo-
ken i sin kjerne både en kritikk og
en hyllest. Det finnes land der en
forfatter ville ha blitt halshugd for å
skrive det Rein skriver.

GABRIEL MICHAEL 
VOSGRAFF MORO

Heftig harselas

Svartekunst

Jan Chr Næss: 
«Månevendt»
Roman. 183 sider
Kr. 329.-. Gyldendal

Ravn er en litt skrudd romantiker
som driver et lite småbruk og utgir
bøker på eget forlag.

Den store, og i dette tilfellet
svært magiske, kjærligheten, slår
brått inn i livet hans gjennom lekre
japanske Akasuki (!). 

Det er bare en liten hake ved
relasjonen; Akasukis tidligere kjæ-
rester har hatt en lei tendens til å
ende sine liv med blodet sprutende
ut av diverse kroppsåpninger. 

Akasuki kan åpenbart ting man
ikke lærer på embetsstudiet i medi-
sin. Når hennes indre sorte blomst
utfolder seg, henger selvbehers-
kelsen i en meget tynn tråd, noe
også Ravn begynner å ane når
hans livs kjæreste flytter inn på
småbruket. 

Jan Chr. Næss̀ nye roman er en
godt komponert og særdeles vel-
skrevet eventyrfortelling som ikke
unngår klisjeene, men heller bru-
ker dem på nye, spennende måter. 

Her er mange lekre formulerin-
ger og komiske observasjoner, og
en sjarmerende fortellerglede som
underholder leseren hele veien. 

Samtidig ligger det en alvorlige-
re klangbunn i denne godt jugde
«måneskinnsfortellingen»: makt-
forholdet mellom to elskende og
den store kjærlighetens forblinden-
de konsekvenser. 

Flott skrivekunst, avlevert med
et skjevt smil og en mild fortvilelse
på kjærlighetens vegne.

ARNE HUGO STØLAN


