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Blodet renner i Valdres
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KJELL H.MÆRE
Fra helvete og ned.
Commentum forlag
Anmeldt av Ivar Olstad

Heimstad-diktning har sin
sjarm, også når det gjelder krim.
Helvete er i denne omgang riktignok plassert i Øystre Slidre,
trygt unna vårt distrikt. Men
lensmannskontoret på Fagernes
må hanskes med i det minste en
småkjeltring fra Skjåk, så en viss
nærhet blir det jo.
Den trønderske Valdresjournalisten Kjell H.Mære har

med «Fra helvete og ned» levert
sin andre bok på to år om politiførstebetjent Thor Due; Hverken stor tøffing eller antihelt,
men en ganske alminnelig fyr
med vanlig alkoholforbruk,
akutt – men ikke oppsiktsvekkende – ekteskapsproblem,
kommunikasjonsvansker som
mannfolk flest, og et ganske
jevnt og forholdsvis traurig arbeidsliv på den kvinnelige lensmannens kontor. Det var
ihvertfall slik inntil blodet begynte å flyte både i Valdres og
andre steder med mer eller min-

dre åpenbar tilknytning. Etterhvert blir det mye blod og fire
lik, og tråder som spriker ut i
flere retninger. Man leser og
undres på hvordan i all verden
forfatteren skal greie å knytte
dem sammen igjen. Det gjør
han imidlertid på et ganske finurlig vis; overraskende og kanskje ikke helt sannsynlig. Tro
på plottet om du vil, men godt
ljugi er det nå i alle fall.
Kjell H.Mære får ellers med
seg mange poenger underveis.
Hovedperson Due hevdes å ha
sin styrke i forhørsteknikken, og

det kan man gjerne godta når
man leser forhørsreferatene.
Det virker også som Mære har
god rede på politiarbeid og -lokaliteter: Her er kjønnsproblematikk i etaten, forholdet
mellom Kripos og folka på gølvet, bypolitiet med sin faktainnsamling og logistikk mot intuisjon og menneskekunnskap på
landsbygda, samt lojalitetsproblemer oppover og til siden; nok
av saker og ting i tillegg til action og drap, nok til at boka blir
interessant i tillegg til underholdningen.
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Sett fra den firbeinte
MATT HAIG
Det går så bra
Oversatt av
John Erik Frydenlund
Tiden forlag
Anmeldt av
Per Ivar Henriksbø

Menneskets beste venn, kalles
hunden. Og det er den så visst.
Briten Maitt Haig er så overbevist om det at han har skrevet
en roman der tilværelsen og
menneskenes gjøre og laden ses
med hundens øyne, ører, luktesans og empati. Han har konstruert en riktig så fargerik his-

torie der jeg-personen er labradoren Prince, kjæledyr i en familie på fire. En ærlig, oppriktig
og i aller høyeste grad oppofrende sjel på fire bein, som
følger labradorloven. Den har
mange punkter, men den overordnede plikten er å beskytte
menneskefamilien. Så nå når
hverdagsfreden og familieharmonien hos matfar Adam, matmor Kate og de to tenåringsbarna Hal og Charlotte trues av indre motsetninger og personer
og hendelser i omgivelsene,
skjønner Prince at han må ta ansvar.

På turene i den store parken
møter han andre hunder. Noen
små, andre store, noen uvennlige, andre læremestere.
Gjennom kommunikasjonen
med artsfrender og observasjonene Prince gjør av livet i og
utenfor familien, blir det en livsoppgave for ham å gripe inn
mot alt som truer normaliteten.
Og en hund har sine metoder.
Nå tenker jeg de fleste av oss
skjønner at hunder har noe mer
primitivt sjels- og følelsesliv enn
i denne romanen. Forfatterens
kreativitet ligger da heller ikke
først og fremst i at han har gitt

dyr menneskeegenskaper. Det
har Disney m.fl. gjort i generasjoner. Vel så fascinerende er
måten han gjennom Prince´
øyne, ører og nese betrakter
menneskene. Han gjør det attpåtil på en meget underholdende måte. Veldig interessant
å se oss sjøl med den synsvinkelen Matt Haig har valgt.
Humoren til tross, «Det går
så bra så» er først og fremst en
melankolsk fortelling om hundelivet og hverdagsmennesket.
Særdeles velskrevet er den. Her
vi i aller høyeste grad å gjøre
med en litterær godbit.

Svensk radio tar danseband-selvkritikk
Tidligere er Sveriges
Radio P4 blitt kritisert for
å spille for lite danseband
musikk. Nå tar kanalen
selvkritikk, og starter «P4
Dans», som bruker hele
programflaten på dansekulturen.
STOCKHOLM: – Danseband
er en kulturytring akkurat som
mange andre, og jeg synes vi
har vært for utydelige med å
løfte frem den delen av dansekulturen i Sverige, sier Dan
Granlund, kanalansvarlig på
P4, til TT Spektra.
I august i fjor startet det såkalte «dansebandopprøret» i
Sverige, der en rekke danseband anmeldte Sveriges Radio
til granskingsnemnden for radio og TV for å spille for lite
dansebandmusikk.
Den gang sa bandenes talsmenn til Expressen:
– Vi blir diskriminert av P4.
Til tross for at det klart og tydelig står i direktivet som kana-

len har fått av regjeringen at de
skal spille dansebandlåter, velger de å la være, sa Ulf Georgsson i Bhonus, som sammen
med Lasse Stefanz, Torgny
Melins og Thorleifs gikk til anmeldelse.
Det hadde sin virkning, og
siden den gang har Granlund
jobbet med å analysere hva publikum vil ha. Derfor blir fokus
bredere enn bare dansebandene, men også hele dansekulturen vil bli inkludert.
– Vi har jo hele «Let´s Dance»-æraen og også salsa er
svært stort, sier han.
Programleder for «P 4
Dans» er Thomas Deutgen,
som ved sin side får Thomas
Lundin. (©NTB)

Dansebandmusikkens hjemland
Sverige, løfter nå
fram musikkformen
i radio. (Illustrasjon/Arkivfoto:
Kristoffer Øverli
Andersen)

Kanal 24 ut – inn med Radio Norge

Sopranos inntar Cuba

OSLO: Kanal 24 byttet
mandag formiddag navn
til Radio Norge. Samtidig er det premiere for et
helt nytt opplegg for
radiokanalen, sier kommunikasjonsansvarlig Eirik Johansen til DN.no.
Etter mye økonomisk
turbulens og programlederflukt, ble Kanal 24
overført til SBS Radio

HAVANA: Cubansk
statlig fjernsyn vil nå
sende den prisbelønte
amerikanske serien
«Sopranos» og sykehusserien «Grey’s Anatomy».
Ungkommunistenes
avis skriver at de nye seriene viser statlig fjernsyns «kresenhet i utvelgelse av drama med høy

Norge i mars i år. Fra før
har SBS Radio Norge lokalradioen Radio 1, The
Voice og TVNorge.
Navnet Radio Norge
gir assosiasjoner til konkurrenten P4, idet P4
profilerer seg med slagordet og lytterkonkurransen «Lyden av Norge». Johansen sier at Radio Norge ikke har tatt

noe utgangspunkt i P4.
Kanal 24 ble startet i
2004, og har så langt tapt
480 millioner kroner. For
TV 2 alene beløper tapet
seg til 390 millioner kroner.
SBS Norge eies av det
tyske selskapet som blant
annet opererer TV-kanalene ProSieben (Pro 7)
og Sat 1.

etisk kvalitet og kraftfull
presentasjon».
«Sopranos», som nå
er avsluttet, handler om
en mafiaboss i New Jersey og hans familie.
«Grey’s Anatomy» følger livet til en gruppe sykehusleger.
Cubas nye president
Raúl Castro har innledet
små og forsiktige refor-

mer, både innen jordbruket og når det gjelder folks tilgang til mobiltelefoner og andre
elektroniske varer. Men
TV-serier fra erkefienden USA er ikke noe
nytt på cubansk TV,
som tidligere har sendt
serier som «Friends» og
«Alle elsker Raymond».
(©NTB)

