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Det er typisk norsk å lese krim i påsken.  

Hvorfor er det så stor interesse for å lese krim i påsken i Norge? Mange mener at det 

startet med annonse Gyldendals forlegger Harald Grieg fikk satt inn i avisene lørdag før 

palmesøndag i 1923. Plutselig sto det tvers over forsidene, plassert rett under 

tittelhodet, Bergenstoget plyndret i natt. Det så ut som en nyhetssak, men i virkeligheten var 

det reklame for Nordahl Griegs og Nils Lies nye kriminalroman med samme tittel, utgitt 

under psevdonymet Jonathan Jerv. Opplysningen om at dette var en annonse, sto med så 

liten skrift at det var det få som la merke til. Avisene ble nedringt av fortvilte mennesker som 

hadde familie og venner med toget. Men boken ble en stor suksess, og året etter satset også 

Aschehoug på krim i påsken. Andre forlag fulgte etter, dermed var påskekrimmen blitt 

etablert, og den lever fremdeles i beste velgående.         Kilde: UGLA Bokmagasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Her er noen smakebiter. Ta deg en tur på biblioteket for å sjekke vårt utvalg av krimbøker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye bøker  

 

Veien til førerkortet - personbil klasse B 

Boken inneholder alt du behøver av teori for å ferdes trygt i trafikken. Den er 

omfattende og nøyaktig, men likevel lettlest. I tillegg til forbedret bildebruk, 

er det aktivt benyttet fortellerkunst, sitater og praktiske eksempler for å gjøre 

boken mer underholdene og lettfattelig. Oppbygningen av boken er i henhold 

til dagens læreplan for klasse B, det vil si at den følger den trinnvise 

opplæringsmodellen. Rent pedagogisk er boken tilpasset læringsnivåene som 

følger av bestemmelsene i trafikkopplæringsforskriften og av læreplanen. Det 

er lagt opp til økende grad av refleksjon og vurdering i slutten av boken, noe 

som kommer tydelig frem gjennom refleksjonsoppgavene. I så måte kan 

denne boken i større grad enn tidligere benyttes som en arbeidsbok underveis i opplæringen - for så vel 

elever som foresatte. Det er lagt stor vekt på forståelse av kjøreprosess og vurdering, samt betydningen 

av mengdetrening. Det er gjort et bevisst poeng ut av å formidle at det å kjøre bil ikke handler om «armer 

og ben», og det er i denne sammenheng lagt stor vekt på å formidle hvilken kompetanse trafikklærerne 

besitter - en annerkjennelse vi mener bransjen fortjener. Vi oppfordrer elever til å bruke det de lærer i 

trafikkopplæringen hos trafikkskolene sammen med den nye læreboka for å forstå teorien. I tillegg vil 

dette gjøre eleven best mulig forberedt til den teoretiske og den praktiske førerprøven. 

  



Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til av Liv Marit Weberg 

Ei bok med enkel tekst. Jeg-personen synes livet er vanskelig å takle. 

Kjæresten Tore har fått mer enn nok, og gjør det slutt. Lånekassa har satt 

ned foten, og hun blir nødt til å skaffe seg en jobb, som hun får mot alle 

odds. Her blir hun hundset av sjefen, som synes hun er dysfunksjonell. 

Men så møter hun Stian, som faktisk er en bra fyr i livet hennes. Selv om 

hun typisk nok sier at det ikke dermed er sikkert at livet triller i riktig 

retning. Dette er en fortelling som går under huden på en ung jente som, 

uten særlig hell, prøver å leve livet slik det blir ventet av henne. Her er 

mye svart humor, selvironi og sårhet.  

 

 

Johannes Jensen – de tre første fortellingene 

Sjarmerende bildebøker for små og store. 3 bøker i 1 

av Henrik Hovland(tekst) og Torill Kove(tegninger). 

"Johannes Jensen føler seg annerledes": Johannes 

Jensen, føler seg annerledes når han spiser frokost, 

når han sitter på bussen og når han er på jobben. I 

"Johannes Jensen møter kjærligheten", treffer 

Johannes Frida når hun står og vanner blomster i 

Marienlyst parsellhage. Han blir helt betatt av henne 

og de store tennene hennes. Gleden er stor når de 

flytter sammen og kan bre dyna over hverandre om kvelden. I "Johannes Jensen opplever et 

mirakel" skjønner Johannes at Frida har en hemmelighet. Først vil hun ikke fortelle hva det 

er, da er det jo ingen hemmelighet lenger, sier hun. Men Johannes skjønner at 

hemmeligheten er i magen til Frida. 

 

 

 


