
Kriminalroman gör en djupdykning i minnet och det slutna rummet
Vilka hemska händelser kan gömma sig i minnet? Den frågan tvingas kriminalinspektören Vanja Ek ställa sig medan hon utreder
mordet på en känd samhällsdebattör i kriminalromanen Minnets slutna rum av Jan Bertoft och Håkan Tängnander.

 

 

Jan Bertoft, född 1957, har bland annat jobbat som journalist på GT, varit kommunikationschef på Konsumentverket och chefredaktör på Råd
& Rön. Numera är han generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Men det var på en skrivarkurs som historien om Vanja Ek började ta form. Det hela började med att Jan Bertoft skrev ett provkapitel på kursen,
varpå kompisen och filmproducenten Håkan Tängnander läste texten och fick en idé som blev den perfekta fortsättningen på berättelsen.
Tillsammans skrev de sedan vidare.

– Miljöerna vi har använt oss av är från Håkans Ångermanland, min pappas Höganäs och mitt eget Södermalm. Lägenheten där mordet sker
är till exempel en gammal släktlägenhet på Kungsklippan, säger Jan Bertoft och berättar att de gick grundligt till väga i sina förberedelser.

– Vi gjorde överlag en grundlig research under skrivandets gång och träffade flera poliser, bland annat en insatsstyrka, förhörsledare och en
vapenexpert.

Jan och Håkan blev snabbt varma i kläderna och började skissa på fler historier. Det var under den här tiden som Håkan insjuknade och gick
bort i cancer år 2013.

– Förutom Håkan som människa och vän saknar jag verkligen våra stunder där vi spånade ihop handlingen, så att förloppet skulle bli
trovärdigt men samtidigt lagom skruvat, berättar Jan.

Handlingen som han syftar på utgår från att en känd festfixare, kulturpersonlighet och samhällsdebattör mördas i sin exklusiva lägenhet mitt i
centrala Stockholm. Den mördade hade breda kontakter inom konst, politik och var en känd och delvis hatad debattör inom humanism och
djurskydd, så uppslag till vem som kan ha utfört mordet saknas inte.

Kriminalinspektör Vanja Ek får ansvara för utredningen, medan regeringskansliet plötsligt visar ett stort intresse för mordet. Samtidigt pyr
konflikterna inom polisen under ytan och hon får kämpa hårt med både sin osäkerhet som chef, dåliga attityder mot kvinnor och ett ansträngt
förhållande till pressen. Saker och ting kompliceras ytterligare när Vanja stöter på något som väcker minnen till liv från hennes eget, mörka
förflutna. Frågan är hur det kommer att påverka arbetet.

– Jag har alltid fascinerats av och intresserat mig för deckare, inte minst pusseldeckare, ända sedan jag läste Sherlock Holmes som barn,
berättar Jan Bertoft.

Både Jan och Håkan har låtit sina barndomar vara inspirationskällor till berättelsen. Jan föddes i Stockholm, dit han senare återvänt efter att
ha bott i både Västerås, Bagdad och Göteborg. Som barn tillbringade han även mycket tid i Norge, som hans mor kommer ifrån.

Håkan Tängnander föddes 1951 och växte upp på familjens gård i Ådalen. Yrkesmässigt var han mer känd som regissör och producent av
dokumentärfilmer och tv-produktioner, innan han ägnade sig åt skrivandet under den sista tiden av sitt liv.



Minnets slutna rum är första delen i en serie med polisen Vanja Ek.

Utkommer 21 januari.
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Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


