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Idar Kristianse n
er kommet til
veis ende med sin
romanserie «Kor-
net og fiskene» —
med handli ng fra
den finske inn-
vandringe n i
Finnmark i forri-
ge århund re.

Som de tre forrig"e er
3g"så siste bok , «Guds
ia.de nordpå» , moll-
stemt i tone og handling
— naturlig nok når sant
skal sies om nød og
menneskelig fornedrel-
se.

Men det er jo mer. Det
er spenning og nerve på
flere plan. Bonden Hcik-
ki og hans kone Inkeri
flykter fra nøden i hjem-
landet — til håpet om at
fisken på finnmarkskys-
ten skal gi dem en leve-
lig fremtid.

Sterk
Heikki er sterk — og

har ubendig vilje, og når
naturens luner også gir
litt sannhet til ordet om
den enes død — den an-
nens brød , ligger det vel
til rette for seier. Men
Heikki vil ha både i pose
ag sekk — på. mer enn én
måte og det blir hans

skjebne — og en slags
ring blir sluttet ved at
Inkeri begynner den lan -
ge vandringen hjem til

Finland. Som roman sett
har nok handlingen
gjennom de fire bøkene
vært noe springende og

episodisk. For Idar Kris-
tiansen har nok det ve-
sentlige vært å gi bilde
av kulturkollisjonen

mellom innvandrerne
som kom med et full
stendig fremmed språl
og en helt annen histo
risk og kulturell  tradi
sjon — og de innfødte.

«Kornet og fiskene» er
slik sett kanskje mer
blitt et epos enn en ro-
man — og det gjør ikke
verket det spor ringere.
Det er båret fram av in-
timt kjennskap til stoffet
og av en frodig fabule-
rende fortellerevne som
hverken mangler humor
eller snert.

Særlig léjp — A»t.oleran-
Ben hos øvrighet og reli-
giøse sekter på norsk
side kjenne denne sner-
ten, av og til  kanskje vel
samfengt.

Finnmark har en gan-
ike spesiell historie —
som møtested for norsk ,
in.sk, samisk og russisk
tultur.

VI bør Iallfall kunn«
vente fler<* bety dollgt
bøker herfra f ru  Idai
Kristiansen* hand .
Idar Kristiansen:
Gud» nåde nordpå ,
Grmndahl.

Taper på
sko lebøker
Skolebøker til
frunnsko len blii

rlig subsidiert
med ca. 8,5 milli-
oner kroner av
bokha ndlene , vi-
ser en analyse
som er foretatt
av amanuensis
Helge Kaasin
ved Telemark di-
striktshø gskole.

Bokhandlene gir ti
prosent rabatt på bø-
ker til grunnskolen,
men utgiftene med å
selge grunnskolebø-
ker er så store at de
kommer ut med et
negativt resultat på
5,6 prosent. På lands-
basis blir det årlig
j itt ca. 15 mill. kroner
rabatt på disse bøk̂e-

ie, mens det ville
/ært balanse med en
-abatt på 6,5 mill.
troner.

Av TINIC TALEN

Terje Stigen er en av våre stør ste stilister og kun vel egentlig ikke skrive
en dårl ig bok. Men «Blindgjengeren » havner neppe pa Ti pa Topp bla nt
hans tredvetalls bøker.

Temaet han har
valgt denne gan-
gen or for så vidt
originalt , Ja, kan-
sje til og med lit t
søkt. Den unge
sykkolroparatoron
Ruiner Maria Zih-
ner blir innkalt til
Wohrmachtstjcnc-
Hte 1 et nv krigens
siste år. Mon på
grunn av altt blon-
dendo urgorman-
sko utHoende blir
han i stedet tat t  ut
til sposialtj oncHto
som arisk avls-
hingnt for gode
tysko f ru c n t l m m o-
ro.

Kjedso mmelig
Jobbon kan være

slitsom iblant
men don har også
sine lyse sider
Disse får vi be-
skrovet i detalj, og
selv om Stigen
ikke forfaller til
dot spekulative,
blir do erotiske ar-
boidsøktone tem-
melig kjedsomme-
lige i lengden.

Var lyMharodo
helt er Ikke Nærl lj r
politisk engasjert,

men etter hveri
demrer det noe I
tmiis bovlssthol
om hva som er
rott ok galt her 1
verden.

Først etter Å ha
forelsket seg i Jø-
depiken Crisellc
går han ak tiv t
mod i motstands-
bevegelsen , og der-
fra or dot ikke
langt fram ti l  on
dramatisk slutt.

Det er som sagt
al l t id  en fryd å
lese Stlgcns prakt-
fulle norsk.

Dén sy m bolsk»-
«BllndRjen fteren»
er on bombo som
ikke tenner. Det
tror Jeg heller
ikke loHorno vil
ff J ar e.

Terje Stigen:
HBllndKjen gercn».

Gyldendal.
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