
Bloggerne får stadig mer å si i den litteræ-
re offentligheten. Avisene bruker mindre 
plass på bokanmeldelser. 

VG kunngjorde før jul at de skulle skjære 
kraftig ned på anmelderiet. Da blir det nød-
vendig for forlag og forfattere å forholde 
seg til bokbloggene.

– Det fins gode og dårlige blogger. Noen få  
tar seg betalt for å skrive en anmeldelse, og 
det er ikke seriøst. Kvalitetssikring man-
gler, og mange skriver om bøker fordi det  er 
gøy, sier Tangen.

På dette tidspunktet har Agnes Matre 
kommet inn døra og får med seg samtalen. 
Hun er et eksempel på en forfatter som har 

Bardal:  «Et blått sjal av bly» av Kjell Erling 
Bardal.

tVEdt: «Den blinde guden av» Chris Tvedt og 
Elisabeth Gulbrandsen.

lESEr MYE:  Geir Tangen sjekker bokhyllen hvor det er mye krim og spenningslitteratur.

Min store  
lidenskap er lesing 

og skriving.
Geir TanGen

Blogger og lærer

! nådd ut til mange gjennom å bli anmeldt på 
blogger. I alt har hun solgt 3.000 bøker, noe 
som er mye for en romandebutant.

Selger lite
– Vi må huske på at en gjennomsnittlig  
debutant selger 350 bøker. Det gjelder både 
romaner, noveller og dikt. I snitt selger ikke 
en skjønnlitterær utgivelse mer enn 560 bø-
ker. Noen forfattere selger selvsagt veldig 
mye, som Jo Nesbø som er i en klasse for 
seg, mens andre selger lite. Det handler ofte 
om hva forleggerne ønsker å satse på.

På bloggen ønsker Geir Tangen å trekke 
fram krimlitteratur som er verd å lese.  

Spesielt er han opptatt av norske debutan-
ter. Siden han startet bloggen har han  
anmeldt 108 bøker.

Etter hvert har han blitt en mann som for-
lag og forfattere lytter til. Flere ganger har 
han vært først ut med krimnyheter. Tangen 
fikk lov å fortelle om Tom Egelands siste ro-
man «Den 13. disippel» før nyheten ble 
sluppet i de store avisene.
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