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den stille flokken
av Lars Mæhle 
Utgitt på Samlaget forlag

5
lars mæhle er et navn man 
skal sett opp for innen krimi-
nalsjangeren. Han skriver gode 
og virkelighetsnære romaner 
som tar for seg mørke kapitler i 
norsk historie fra det forrige 
årehundredet.

en årsak til at hans romaner 
kanskje ikke har nådd helt frem 
hos den brede leserskaren, kan 
være at han skriver på nynorsk. 
Valg av sprogform bør ikke 

Gripende om mørk skamplett

den sTille flokken: - Lars Mæhle er et navn man skal sett 
opp for innen kriminalsjangeren, skriver vår anmelder.

være et hinder for å gå løs på 
hans romaner med psykologen 
Ina Grieg og etterforsker Hugo 
Fannrem. Han nyeste roman - 
«Den stille flokken» - er den 
beste fra hans hånd så langt. 
Det ber blitt en svært spennen-
de roman om et mørk kapitel i 
norsk historie.

deT hele begynner svært bru-
talt. En voldsdømt psykiatrisk 
pasient er sperret inne på luk-
ket av deling, men klarer like-
vel å rømme. Dagen etter blir to 
søstre funnet drept på en avsi-
desliggende plass langt inne i 
skogen. Etterforskingen avdek-
ker at ugjerningen kan knyttes 
opp mot et uløst drap på en rus-
misbruker på 1980-talet, men 
også til mørke ugjerninger på 
Svanviken arbeidskoloni på 
1960-talet. Til Svanviken 
tvangssendte storsamfunnet 
taterfamilier for å lære seg  
hvordan de skulle bli norske 
med norsk bomønster.

på bakgrunn av sin tildligere 
stilling ved institusjonen der 
pasienten rømte fra, blir psyko-

log og kampsportutøver Ina 
Grieg motvillig trukket inn i 
drapssaken. Hun slår seg 
sammen med tidligere etterfor-
sker Hugo Fannrem i jakten på 
sannheten om hva som ligger 
bak drapene.

«den sTille flokken» tar opp 
en av de mørkeste skamplette-
ne i norsk historie: behandlin-
gen av romanifolket gjennom 
hele det forrige århundredet.

hva ligger bak? Lars Mæhle 
har med sine tre bøker om Ina 
Grieg vist at han kan skrive 
medrivende romaner om hva 
som ligger bak kriminelle hand-
linger. Hvorfor blir folk forbry-
tere og drapspersoner? Hva 
skal til for at hevnlysten tar 
overhånd og får noen til å ta liv, 
og finnes det årsaker til at hevn 
kan rettferdiggjøres? Dette for-
søker Lars Mæhle å gi svar på 
gjnnem sine engasjernede kri-
minalromaner. Boken er godt 
skrevet og nynorsken bør ikke 
være et hinder for at man griper 
den neste gang man er i bok-
handelen.  

Nordmenn ligger på 
andreplass i Europa i 
bilkjøring. Bare fransk-
mennene kjører mer bil 
enn oss.
ANB/NTB

Franskmenn kjører mest per-
sonbil i Europa, med gjennom-
snittlig 34 kilometer per dag. 
Hakk i hæl følger Norge med 33 
kilometer daglig. 

Romania er landet med minst 
personbilkjøring per innbygger 
– rumenerne kjører 12 kilome-
ter med bil hver dag.

kort med kollektivt
Til gjengjeld kjører vi nord-
menn kort med kollektiv trans-
port. Her ligger vi på bånn i Eu-
ropa sammen med Portugal, vi-
ser tall fra SSB.

Blant de 20 europeiske lan-
dene som er med i statistikken, 
scorer Ungarn høyest når det 
gjelder kollektivtransportens 
andel av den totale persontra-
fikken – altså både bil og buss, 
trikk, T-bane og tog. 

Ungarerne hadde den høyes-
te kollektivandelen med 35 pro-
sent, mens bare 11 prosent av 
nordmenns og portugiseres 
persontransport foregår med 
kollektive transportmidler.

Sammenlignet med år 2000, 
er nedgangen i bruk av kollek-

tivtransport stor i flere land.

seksdoblet bilbruk
Personbilbruken derimot har 
seksdoblet seg på 50 år. I 1965 
utgjorde kjøring med personbil 
i Norge 10 milliarder personki-
lometer. 

50 år senere var den samlede 
årlige reiselengden med per-
sonbil mer enn seksdoblet til 62 
milliarder personkilometer. Fra 
1965 til 2015 har også fly-
transporten i Norge økt 15 gan-
ger.

vi kjører seks 
ganger så mye bil

TuT-TuT: Nordmenn kjører i 
snitt 33 kilometer i personbil hver 
eneste dag. ill. foTo


