
››› – Hva har dette bloggarbeidet ditt ført 
til?

– Jeg jobber som forlagskonsulent og  
leser krim for Schibsted og Juritzen. Ikke 
minst har jeg fått lov til å være redaktør på 
den nyeste boken til en de største krimfor-
fatterne i landet. Kan ikke røpe navnet 
hans, men det har vært en spennende  
prosess. Den jobben får jeg selvsagt mye 
mer betalt for. Ellers liker jeg å grave fram 
krimbøker som har fått lite oppmerk- 
somhet.

– Hvor mye leser du?
– I snitt blir det én bok i uken som jeg skri-

ver om. Jeg har ca. 40.000-45.000 treff på 
bloggen min i året. Jeg er nok en av de mest 
leste bokbloggerne i landet. Men det går 
ikke an å sammenligne seg med en rosa-
blogger som kanskje har 5.000 treff per dag.

Forfatter selv
Tangens store leselyst på krim har gjort at 
selv har forfattet en krimroman, som nå er 
inne hos et forlag. Om de biter på agnet vet 
han ikke ennå.  

Skribenten kan opplyse såpass at manu-
set er ferdigskrevet, og handlingen er lagt 
til Haugesund. Han kjenner ikke til krim-
romaner med handling fra byen, utover 
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Jeg er en litterær 
vampyr

Geir TanGen 

! psevdonymet John Donner og Roy M. Erik-
sens «Sov Dukkelise» fra 2005.

– Jeg har kalt boken «Maestro» etter låten 
til Kaizers Orchestra, om en maestro som 
styrer omgivelsene sine. Handlingen fore-
går delvis på politihuset og i redaksjonen i 
Haugesunds Avis. Vi møter den islandske 
journalisten Viljar Ravn Gudmundsson. Ja 
visst, alt er oppdiktet. Vi får nå se når boken 
kommer ut, sier Tangen. 

Må ha blod
Som leser må han ha handling og action. 
Seriøs samtidslitteratur er ikke noe for 
ham.

– Å lese Jon Michelets bøker om krigsute-
seilerne kjeder meg. Det samme gjør «Min 
kamp» til Karl Ove Knausgård. Jeg er en  
litterær vampyr som må han blod. Samtidig 
er jeg et menneske som liker det trygge og 
gode livet. Fallskjermhopping er ikke noe 
for meg, og jeg ville aldri vært en av perso-
nene i krimromanene jeg leser. 

– Geir er bare snill, kommer det raskt fra 
kona i sofaen. 

Vi ber ham velger ut fem krim- og spen-
ningsromaner fra de siste årene. Bøker som 
har gjort inntrykk på ham og som han vil 
anbefale videre. 

Da trekker ham fram Chris Tvedts «Den 
blinde guden» som bergenseren har skrevet 
sammen med kona Elisabeth Gulbrandsen. 
Ørjan N. Karlsson er neste på listen. 

Høyt tempo
– «Gerhardsens testamente» traff rett i 
hjertet. Boken bruker levende personer 
som Einar Gerhardsen, Haakon Lie og Jens 
Chr. Hauge. «Dødelige dråper» av Sidsel 
Dalen må nevnes. Hun har bakgrunn fra 
oljebransjen og det merkes.  En thriller 
med høyt tempo. Til slutt to svensker: 
«Svømmeren» av Joakim Zander er en fan-
tastisk thriller. Pontus Ljunghill har skre-
vet «En usynlig». Jeg vil kalle det slow cri-
me fra 1920-årenes Stockholm. Vi følger 
etterforskningen fra første sekund og får 
med oss alle detaljene.    

Før punktum settes nevner Geir Tangen 
«Mørke rom» av Gillian Flynn. Mørk stem-
ning, svart roman som blir film i 2015. Hun 
er kjent for «Flink pike» som også er filma-
tisert. 

Hvis du vil ha flere tips, har Tangen lagt 
ut en liste over bøker som kommer i 2015 
som er verd å lese. Alt fra Jo Nesbøs «Blod 
på snø» som kommer i mars, til og Jussi 
Adler Olsen.


